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УВОД 

О МАШИНСКОЈ ШКОЛИ „РАДОЈЕ ДАКИЋ“ РАКОВИЦА 

Машинско-школски центар „Радоје Дакић“ је отпочео живот школске 1963/64. године, када је Народни одбор општине Чукарице 

28.03.1963.године донео одлуку о настанку ове школе. На овом подручју је егзистирало више школа истог или сличног образовног профила, те је 

створена повољна подлога да се у састав Центра споје две школе: Техничка школа „Радоје Дакић“ и Металопрерађивачка школа са практичном 

обуком „Радоје Дакић“. Центар ће преузети сва њихова права и обавезе, сво наставно, техничко и помоћно особље, као и сва основна средства, 

али ће и даље задржати своју индивидуалност све док Извршно веће Народне Републике Србије не донесе решење о њиховом укидању.  На тај 

начин је створен јак Школски центар који ће у то време, имати два Одсека и образовање: 

1. машинске техничаре из редова омладине и одраслих 

2. квалификоване раднике из редова омладине, а по потреби и захтевима привредних организација 

3. центар ће моћи да формира и друге облике стручног образовања. 

Стручни кадар је бројао око педесет запослених, а у прву годину ова школа је уписала 364 ученика. Већ 01.11.1963. године две школе се 

уклапају као самосталне установе и школа почиње свој прави живот. Сваке године Центар је уписивао све више ђака, али је и све боље опремао, 

осавремењивао своје кабинете и обогаћивао облике стручног образовања, те је у том циљу Центру припојена 01.01.1965. 

годинеМеталопрерађивачка школа „21. мај“, а 1966. године је изграђена опремљена и спремна за практично усавршавање младих људи, 

Радионица, која и данас на истом простору егзистира. Исте године су интензивирани грађевински радови око реновирања школске зграде. 

Извођењем ових радова школски објекти добили су много у естетском и функционалном погледу, створени су и повољни услови за образовно-

васпитну делатност. 

Значајне резултате школа је постигла и на многобројним такмичењима из области машинства те је годинама била домаћин београдским 

такмичењима на којима су ученици ове школе освајали завидне резултате и пласмане за даља такмичења. 

Из ове школе изашло је много младих људи који су свој пут наставили на Машинском факултету или своје знање уткали у нашу 

индустрију као квалификовани радници. Одавде су поникли и многи интелектуалци који су свој траг оставили у свим областима научног, 

културно-уметничког,политичког и друштвеног стваралаштва, као што су:проф. др ТашкоМанески, проф. др Драган Милутиновић, проф. др 

Мићо Ољача, државни репрезентативац у ватерполу Данило Икодиновић, државни репрезентативац у фудбалу Ивица Илиев и многи други. 

Године су пролазиле, а Школа се дограђивала јер је требало удовољити потребама младих људи који су желели образовање из области 

машинства. Напредак у науци- увођење рачунара као једног од основних средстава комуницирања постала је главна смерница у развоју ове 

школе, те је у том смислу Школа „морала“ да обогати, да прошири своје образовне профиле и тако крајем осамдесетих година у Школи се 

формира смер: Техничар за роботику и флексибилне производне системе, а почетком деведесетих Школа уписује и два одељења Техничара 

нумерички управљаних машина. Основа за овакав развој је била већ инсталирана и тестирана опрема за вежбе из општестручних и ужестручних 

предмета. Реч је о опреми која омугућава веома ефикасну примену и проверу теоријских знања припремљеним програмираним материјалом, а 

учењем корак по корак, ученици су све више мотивисани јер градиво савлађују у складу са својим интелектуалним способностима, а оцену свога 

рада добијају чим савладају одговарајућу вежбу или проблем. 



Касније, крајем деведесетих, Школа се проширила и на електро струку (која је некад и постајала у њеном зачетку) за образовне профиле 

трећег степена: аутоелектричар и електромеханичар за термичке и расхладне уређаје, као и четворогодишњег образовања: електротехничар 

рачунара. У обављању професионалне и производне праксе Школа сарађује са већим бројем привредних субјеката који имају велико разумевање 

за потребе ове школе, те су у том смислу ови стручни кабинети веома добро опремљени.Програмски садржаји практичне наставе реализују се у 

лабораторијама, кабинетима и радионици Школе које су опремљене најсавременијом техником (за школске услове) о чему говори и податак тако 

да су и студенти (са одређених смерова) Електротехничког факултета имали могућност обављања кабинетских вежби. За ученике на производној 

пракси одређује се инструктор који прати рад и понашање ученика, прегледа и оцењује њихов рад и стара се о реализацији овог вида практичне 

наставе 

Школа је организована и за рад са ванредним ученицима трећег и четвртог степена, као и за преквалификације. За ове ученике организована је 

инструктивно-консултантска настава, као и полагање испита у пет испитних рокова, предвиђених Законом о средњој школи. 

Општем успеху Школе допринела су и признања на општинском, регионалном и републичким такмичењима, од којих треба навести 

следећа: 

IV Републичко такмичење Машинских школа Србије 1996. године, Нови Сад: 

- прво место – техничар НУ машина – Небојша Алексић 

V Републичко такмичење Машинских школа Србије 1997. године, Панчево: 

- прво место -  техничар НУ машина – струг- Ивезић Иван 

- друго место - техничар НУ машина – глодалица – Ђурђевић Иван 

VI Републичко такмичење Машинских школа Србије 1998. године, Београд 

- прво место -  техничар НУ машина – глодалица – Забелај Бајрам 

- друго место -  техничар НУ машина – струг- Белада Василије 

VII Републичко такмичење Машинских школа Србије 2000. године, Нови Сад: 

- прво место -  техничар НУ машина – глодалица – Милићевић Владимир- прво место- техничар НУ машина – струг – Илић Владимир 

- Специјална награда Ђурашевић Гојку за најбољи практични рад на стругу. 

IX Републичко такмичење Машинских школа Србије 2001. године, Београд: 

-  прво место -  техничар НУ машина – глодалица – Ратковић Бојан 

- друго место -  техничар НУ машина – струг- Маринковић Александар 

XIV Републичко такмичење Машинских школа Србије 2006. године, Београд, Земун: 

- прво место -  оператер машинске обраде – струг – Мемаревић Александар 

- друго место - оператер машинске обраде – глодалица- Огњановић Милош 



На крају, треба истаћи да ова Школа има амбиције да и даље остане у првим редовима свих машинских школа на нашим просторима, а у томе 

ће нам сигурно помоћи и одлука Министарства просвете, науке и технолошког развоја Србије, да преко Заједнице машинских школа распише 

конкурс за кооперативни модел образовања у занатско-техничким профилима:  

- електричар 

- бравар-заваривач 

- индустријски механичар 

Где се налазимо? 

 

Адреса :Мишка Крањца 17 , 11000  Београд 

Телефони: 011/ 3583-939011/ 3583-625 

Фах :  

011 / 3581-200 

Мејл адреса : 

ms.radojedakic@yahoo.com 

  

mailto:ms.radojedakic@yahoo.com
mailto:ms.radojedakic@yahoo.com


ЦИЉЕВИ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 

Циљеви нашег Школског програма проистичу из потребе за квалитетним образовно- васпитним радом, у којем сваки ђак треба да стекне пун 

интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој, што ће га спремити за будућу професију и сложени друштвени живот. С тим 

у вези, циљеви су: 

1) оспособљавање за рад и занимање стварањем стручних компетенција; 

2) стицање квалитетних знања, вештина и ставова који су неопходни за лично остварење и развој; 

3) оспособљавање за решавање проблема, повезивање и примену знања и вештина у даљем образовању; 

4) развој мотивације за учење и даље усавршавање; 

5) развој свести о себи и способности самовредновања и изражавања свог мишљења; 

6) развој ученика као одговорног и угледног грађанина, способног за тимски рад, еколошки освешћеног, који поштује расне, националне, 

културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне различитости; 

7) развијање позитивног односа према школи, подстицање потребе за доживотним учењем; 

8) поштовање индивидуалних разлика: начин учења, брзина напредовања, избор слободних активности; 

9) стручно усавршавање наставног кадра у области педагошко-методичких наука у циљу подизања квалитета редовне наставе и ваннаставних 

активности, али и у циљу што бољег решавања проблема у индивидуалном раду са ученицима; 

10) стручно усавршавање наставног кадра у области стручних предмета у циљу праћења савремених токова науке и проширивању 

наставничкихкомпетенција. 
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ПРОГРАМИ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

ОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ ПО ОБРАЗОВНИМ ПРОФИЛИМА И РАЗРЕДИМА 

Образовни профил: ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ 

ОПШТЕОБРАЗОВНИ 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД УКУПНО 

Разредно часовна 

настава 

Н
ас

та
в
а 

у
 

б
л
о

к
у

 г
о

д
. 

Разредно часовна 

настава 

Н
ас

та
в
а 

у
 

б
л
о

к
у

 г
о

д
. 

Разредно часовна 

настава 

Н
ас

та
в
а 

у
 

б
л
о

к
у

 г
о

д
. 

Разредно часовна 

настава 

Н
ас

та
в
а 

у
 

б
л
о

к
у

 г
о

д
. 

Разредно часовна 

настава 

Н
ас

та
в
а 

у
 

б
л
о

к
у

 г
о

д
. 

НЕДЕЉН

О 

ГОДИШЊ

Е 

НЕДЕЉН

О 

ГОДИШЊ

Е 

НЕДЕЉН

О 

ГОДИШЊ

Е 

НЕДЕЉН

О 

ГОДИШЊ

Е 
НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ 

Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В 

1.  Српски језик и књижевност 3  108   3  108   3  111   3  96   12  423   

2.  Страни језик 2  72   2  72   2  74   2  64   8  282   

3.  Социологија           1  37        1  37   

4.  Филозофија                2  64   2  64   

5.  Историја 2  72   2  72             4  144   

6.  Музичка уметност          30               30 

7.  Ликовна култура     30                    30 

8.  Физичко васпитање 2  72   2  72   2  74   2  64   8  282   

9.  Математика 4  144   4  144   4  148   4  128   16  564   

10.  Рачунарство и информатика  2  72                  2  72  

11.  Географија 2  72                  2  72   

12.  Физика 2  72   2  72             4  144   

13.  Хемија 2  72                  2  72   

14.  
Екологија и заштита 

животне средине 
1  36                  1  36   

15.  Устав и права грађана                1  32   1  32   

Укупно А: 20 2 720 72 30 15  540  30 12  444   14  448   61 2 2152 72 60 

Укупно А: 22 792 30 15 540 30 12 444  14 448  63 2224 60 
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Б. СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 

(теорија, вежбе, практична 

настава) 

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД УКУПНО 

Разредно часовна 

настава 

Н
ас

та
в
а 

у
 

б
л
о

к
у

 г
о

д
. 

Разредно часовна 

настава 

Н
ас

та
в
а 

у
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л
о

к
у
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о

д
. 

Разредно часовна 

настава 

Н
ас

та
в
а 

у
 

б
л
о

к
у
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о

д
. 

Разредно часовна 

настава 

Н
ас

та
в
а 

у
 

б
л
о

к
у

 г
о

д
. 

Разредно часовна 

настава 

Н
ас

та
в
а 

у
 

б
л
о

к
у

 г
о

д
. 

НЕДЕЉН

О 

ГОДИШЊ

Е 

НЕДЕЉН

О 

ГОДИШЊ

Е 

НЕДЕЉН

О 

ГОДИШЊ

Е 

НЕДЕЉН

О 

ГОДИШЊ

Е 
НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ 

Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В 

1. Машински  материјали 2  72                  2  72   

2. Техничко цртање   3  108                  3  108  

3. Механика 2  72   2  72             4  144   

4. Електротехника и електроника      2  72             2  72   

5.  Компјутерска графика       3  108             3  108  

6. Машински елементи      2  72             2  72   

7. Технологија обраде      2  72             2  72   

8. 
Технолошки поступци са 

контролом 
      2  72             2  72  

9. Хидраулика  и пнеуматика           2  74        2  74   

10. 
Моделирање машинских 

елемената и конструкција 
           3  111        3  111  

11. 
Технологија за компјутерски 

управљане  машине 
          2 2 74 74       2 2 74 74  

12. 
Програмирање  за компјутерски 

управљане  машине 
          2  74   3 4 96 128  5 4 170 128  

13. 

Аутоматизација производње и 

флексибилни производни 

системи 

          2  74   2  64   4  138   

14. Организација рада                2  64   2  64   

15. 
Пројектовање технолошких 

система 
           7  259   7  224 60  14  483 60 

16. Практична настава  3  108   4  144             7  252  

Укупно Б: 4 6 144 216  8 9 288 324  8 12 296 444  7 11 224 352 60 27 38 952 1336 60 

Укупно Б: 10 360  17 612  20 740  18 576 60 65 2288 60 

Укупно часова на годишњем  нивоу 360 612 740 636 2348 
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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  37 37 37 37 148 

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 

часова 

II  РАЗРЕД 

часова 

III  РАЗРЕД 

часова 

IV  РАЗРЕД 

часова 

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 

Трећи 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 
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*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 36 36 37 32 

Настава у блоку 1 1 2 2 

Обавезне ваннаставне активности 2 2 2 2 

Матурски испит    3 

Укупно радних недеља 39 39 39 39 
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Други разред 

Образовни профил: Техничар за компјутерско управљање 

Предмет: Српски језик и књижевност 

Разред:  Други 

„Службени гласник РС-Просветни гласник:" бр. 11/2016 од 26.8.2016. 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок настава Укупно 

Годишњи 108 / / / 108 

Недељни 3 / / / 3 

 

Циљ и задаци предмета 

 

Циљ: 

- проширивање и продубљивање знања о српском језику;  

- унапређивање језичке и функционалне писмености;  

- проширивање и продубљивање знања о српској и светској књижевности, развијање љубави према књизи и читању, оспособљавање за 

интерпретацију уметничких текстова;  

- упознавање репрезентативних дела српске и опште књижевности, књижевних жанрова, књижевноисторијских појава и процеса у 

књижевности;  

- проширивање и продубљивање књижевних знања и читалачких вештина;  

- образовање и васпитање ученика као слободне, креативне и културне личности, критичког ума и оплемењеног језика и укуса.  

Задаци: 

- Настава језика (знања о језику, способност служење језиком и васпитна улога наставе језика). Ученици треба да:  

o овладају знањима о српском књижевном језику;  

o стекну вештине и способности његовог коришћења у општењу са другима, у писменом и усменом изражавању, приликом учења, 

образовања и интелектуалног развоја;  
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o поштују матерњи језик, негују српски језик, традицију и културу српског народа, националних мањина, етничких заједница и других 

народа;  

o унапређују културу језичког општења, у складу са поштовањем расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне 

равноправности, са развијањем толеранције и уважавања различитости и са поштовањем и уважавањем других језика и других култура.  

- Настава књижевности (усвајање књижевних знања, развијање читалачких вештина и афирмисање васпитних вредности путем 

књижевности). Ученици треба да:  

o упознају репрезентативна дела српске књижевне баштине и дела опште књижевности, њихове ауторе, поетске и естетске вредности;  

o негују и развијају читалачке компетенције и интерпретацијске вештине посредством којих ће се упознавати са репрезентативним 

књижевним делима из историје српске и опште књижевности, читати их и тумачити у доживљајној и истраживачкој улози;  

o развијају литерарне афинитете и постану читаоци рафинираног естетског укуса који ће умети да на истраживачки, стваралачки и активан 

начин читају књижевна дела свих жанрова, вреднују их, говоре о њима и поводом њих;  

o усвоје хуманистичке ставове, уверења и систем вредности;  

o оспособе се за поуздано морално просуђивање, опредељивање за добро и осуду насилништва и нечовештва, одбацивање свих видова 

агресивног и асоцијалног понашања и за развијање самосвести и личне одговорности;  

o подстичу на саосећање са ближњима и одговорност према другом;  

o развију врлине разборитости и равнотеже и мудрости.  

- Општи задаци. Ученици треба да:  

o развијају и негују стваралачки и истраживачки дух у процесу учења и у примени стечених знања;  

o развијају и негују методичност и методичка поступања приликом овладавања сложеним и обимним знањима;  

o усаглашено са општим исходима учења, као и усклађено са узрастом и способностима, даље развијају знања, васпитне вредности и 

функционалне вештине које ће моћи да користе у даљем образовању, у професионалном раду и у свакодневном животу;  

o развијају лични и национални идентитет и осећање припадности држави Србији;  

o формирају вредносне ставове којима се чува национална и светска културна баштина;  

o буду оспособљени за живот у мултикултуралном друштву.  

o  

Активности наставника: 

- мотивисање ученике за читање; 

- припремање и благовремено давањеученицима истраживачких задатака као помоћ приликом читања и разумевања  дела; 

- припремање наставних материјала; 

- планирање активности на часу и тока часа; 

- објашњавање, тумачење, анализирање  нових садржаја и појмова; 

- подстицање активног учешћа ученика у раду на часу; 
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- подстицање креативности ученика; 

- подстицање код ученика критичког развој мишљења и разумевања; 

- подстицањее активног учења; 

- подстицање учника  да повезују знања са другим областима и  ослањају се на претходно искуство; 

- инсистирање на практичној примени стечених знања  

- подстицање одговорности код ученика; 

- упућивање ученика на додатне изворе знања и могућности сазнавања; 

- неговање позитивне климе у одељењу; 

- омогућавање подстицајне средине за рад и учење; 

- охрабрибравање, помагање и подстицање ученика; 

- инсистирање на систематичности у раду и поштовању принципа и правила рада; 

- редовно вредновање рада и постигнућа сваког ученика; 

- самовредновање реализације програма ; 

- планирање новина и измена за следећу школску годину. 

-  

Активности ученика: 

- редовно читање задате лектире; 

- припремње  радних материјала за часове обраде књижевних дела; 

- активно учествовање у дискусијама на часу; 

- активан приступање при излагању новог градива и изради задатака на часу; 

- самостално или уз помоћ наставника запажање, упоређивање, примена и повезивање градива ; 

- израда домаћих задатака; 

- активно учење; 

- тражење додатне подршке за градиво које нису разумели или их  додатно интересује; 

- редовно бележење у свеску свих  најважнијих чињеница и закључакае  са часа; 

- израда писмених задатака, тестова знања, правописних диктата, рецитовање стихова; 

- практична примена стечених знања; 

- повезивање знања са другим областима; 

- ослањање на претходно искуство; 

- самопроцењивање напретка . 
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Ред. 

број 

теме/мо

дула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  по 

теми/моду

лу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

I Просветитељство  

- По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

- наведе особености барока, класицизма 

и просветитељства и њихове 

представнике у књижевности 

- објасни значај Венцловића и Орфелина 

за развој језика и књижевности код 

Срба 

- 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 

- наведе особине ликова у обрађеним 

делима и заузме став према њиховим 

поступцима 

Историја 

Филозофија 

Ликовна култура 

Музичка уметност 

Верска настава 

5 4 1 

II Романтизам  

- По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

- уочава и образлаже одлике романтизма 

- наведе представнике романтизма и 

њихова дела 

- изнесе свој суд о књижевним делима 

користећи стечена знања и сопствена 

запажања 

- препозна и усвоји вредности 

националне културе, разуме и поштује 

Историја 

Ликовна култура 

Музичка уметност 

29 25 4 
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културне вредности других народа  

- тумачи уметнички свет и стваралачке 

структуре обрађеног дела 

III Реализам  

- По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

- дефинише одлике реализма и препозна 

их на обрађеним књижевним делима 

- наведе представнике правца и њихова 

дела 

- 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 

Историја 

Ликовна култура 

Музичка уметност 

32 27 5 

IV Лектира  

- По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

- тумачи уметнички свет и стваралачке 

поступке у структури обрађених дела 

- изнесе свој суд о књижевним делима 

користећи стечена знања и сопствена 

запажања 

-  износи став и користи аргументе 

 5 4 1 

V Језик  

- По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

- одреди врсту речи и граматичке 

категорије 

- употреби у усменом и писаном 

изражавању облике речи у складу са 

језичком нормом 

- препозна просте, изведене и сложене 

страни језик 18 15 3 
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речи 

- препозна основне принципе творбе 

речи 

- примени правила одвојеног и 

састављеног писања речи у складу са 

језичком нормом 

VI Култура изражавања  

- По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

-  изражава размишљања и критички 

став према проблемима и појавама 

- износи став, користи аргументе и 

процењује опште и сопствене 

вредности у усменом и писаном 

изражавању 

- примени вештину комуникације 

 19 / 19 

Начини 

оцењивања 

• усмено испитивање 

- индивидуално 

- групна дискусија 

• тест знања 

• домаћи задатак 

• писмени задатак 

• есеј 

• ППТ презентација 

• праћење актиности на часу 

Укупно: 108 75 33 

 

Образовни стандарди: 

Основни ниво 

1. Област ЈЕЗИК  

2.СЈК.1.1.1. Има основна знања о језику уопште (шта је језик, које функције има); поштује свој језик и поштује друге језике; 

препознаје стереотипне ставове према језику. Разуме појам текста; разликује делове текста (увод, главни део, завршетак); 

препознаје врсте текстова (облике дискурса); има основна знања из социолингвистике: познаје појмове једнојезичности и 

вишејезичности (и зна одговарајуће језичке прилике у Србији); разуме појам језичке варијативности и препознаје основне 
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варијетете.  

2.СЈК.1.1.2. Разликује књижевни (стандардни) језик од дијалекта; зна основне податке о дијалектима српског језика; има 

правилан став према свом дијалекту и другим дијалектима српског језика и према оба изговора српског књижевног језика 

(поштује свој и друге дијалекте српског језика и има потребу да чува свој дијалекат; подједнако цени оба изговора српског 

књижевног језика - екавски и (и)јекавски); има потребу да учи, чува и негује књижевни језик; познаје најважније граматике и 

нормативне приручнике и уме да се њима користи; зна основне податке о месту српског језика међу другим индоевропским и 

словенским језицима; има основна знања о развоју књижевног језика, писма и правописа код Срба.  

2.СЈК.1.1.3. Разликује правилан од неправилног изговора гласа; зна основну поделу гласова; има основна знања у вези са слогом 

и примењује их у растављању речи на крају реда; зна основна правила акценатске норме и уочава евентуалне разлике између 

свог и књижевног акцента.  

2.СЈК.1.1.4. Познаје врсте и подврсте речи; примењује норму у вези с облицима речи у фреквентним случајевима (укључујући и 

гласовне промене у вези с облицима речи); издваја делове речи у вези с облицима речи (граматичка основа и наставак за облик) у 

једноставнијим случајевима; издваја делове речи у вези с грађењем речи (префикс, творбена основа, суфикс) у једноставнијим 

случајевима; препознаје основне начине грађења речи; примењује норму у вези с грађењем речи (укључујући и гласовне промене 

у вези с грађењем речи); примењује постојеће моделе при грађењу нових речи.  

2.СЈК.1.1.5. Правилно склапа реченицу; разликује синтаксичке јединице; разликује активне и пасивне реченице; уме да 

анализира једноставније реченице грађене по основним моделима и проширене прилошким одредбама.  

2.СЈК.1.1.6. Има лексички фонд који је у складу са средњим нивоом образовања; прави разлику између формалне и неформалне 

лексике и употребљава их у складу са приликом; има основна знања о значењу речи; познаје основне лексичке односе 

(синонимију, антонимију, хомонимију); познаје метафору као лексички механизам; нема одбојност према речима страног 

порекла, али их не прихвата некритички и аутоматски; познаје појам термина и фразеологизма; познаје најважније речнике 

српског језика и уме да се њима користи.  

2. Област КЊИЖЕВНОСТ  

2.СЈК.1.2.1. Познаје ауторе дела из обавезног школског програма и локализује их у контекст стваралачког опуса и 

књижевноисторијски контекст.  

2.СЈК.1.2.2. Познаје књижевнотеоријску терминологију и доводи је у функционалну везу са примерима из књижевних1 и 

неуметничких2 текстова предвиђених програмом.  

2.СЈК.1.2.3. У тумачењу књижевноуметничких и књижевнонаучних дела разликује методе унутрашњег и спољашњег приступа.  

2.СЈК.1.2.4. Уочава и примерима аргументује основне поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевних дела из 

обавезне школске лектире.  

2.СЈК.1.2.5. Уочава основне особине књижевности као дискурса и разликује га у односу на остале друштвене дискурсе.  

2.СЈК.1.2.6. Наводи основне књижевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и 
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светске књижевности и повезује их са делима и писцима из обавезне лектире школског програма.  

2.СЈК.1.2.7. Анализира издвојене проблеме у књижевном делу и уме да их аргументује примарним текстом.  

2.СЈК.1.2.8. Користи препоручену секундарну литературу (књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, теоријску) и доводи је 

у везу са књижевним текстовима предвиђеним програмом.  

2.СЈК.1.2.9. На основу дела српске и светске књижевности формира читалачке навике и знања; схвата улогу читања у тумачењу 

књижевног дела и у изграђивању језичког, литерарног, културног и националног идентитета.  
1 Књижевни текстови обухватају књижевноуметничке и књижевнонаучне текстове. 
2 Под неуметничким текстовима подразумевају се текстови из науке о језику и науке о књижевности, научнопопуларни 

текстови из ових области и, по потреби, текстови из медија и других извора погодни за обраду градива из предмета Српски 

језик и књижевност. 

3. Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА  

2.СЈК.1.3.1. Говори разговетно, поштујући ортоепска правила књижевног језика; примењује књижевнојезичку акцентуацију или 

упоређује свој акценат са књижевним и труди се да је с њим усклади; течно и разговетно чита наглас књижевне и неуметничке 

текстове; изражајно чита и казује лакше књижевноуметничке текстове; у званичним ситуацијама говори о једноставнијим 

темама из области језика, књижевности и културе користећи се коректним језичким изразом (тј. говори течно, без замуцкивања, 

поштапалица, превеликих пауза и лажних почетака, осмишљавајући реченицу унапред) и одговарајућом основном 

терминологијом науке о језику и науке о књижевности, прилагођавајући приликама, ситуацији, саговорнику и теми вербална и 

невербална језичка средства (држање, мимику, гестикулацију); говори уз презентацију; има културу слушања туђег излагања; у 

стању је да с пажњом и разумевањем слуша излагање средње тежине (нпр. предавање) с темом из језика, књижевности и 

културе; приликом слушања неког излагања уме да хвата белешке.  

2.СЈК.1.3.2. Говорећи и пишући о некој теми (из језика, књижевности или слободна тема), јасно структурира казивање и повезује 

његове делове на одговарајући начин; разликује битно од небитног и држи се основне теме; саставља једноставнији говорени и 

писани текст користећи се описом, приповедањем и излагањем (експозицијом); уме укратко да опише своја осећања и доживљај 

књижевног или другог уметничког дела; сажето препричава једноставнији књижевноуметнички текст и издваја његове важне 

или занимљиве делове; резимира једноставнији књижевни и неуметнички текст.  

2.СЈК.1.3.3. У расправи или размени мишљења на теме из књижевности, језика и културе уме у кратким цртама да изнесе и 

образложи идеју или став за који се залаже, говори одмерено, ослања се на аргументе, у стању је да чује туђе мишљење и да га 

узме у обзир приликом своје аргументације; пише једноставнији аргументативни текст на теме из књижевности, језика и 

културе.  

2.СЈК.1.3.4. Користи оба писма, дајући предност ћирилици; примењује основна правописна правила у фреквентним примерима и 

уме да се служи школским издањем Правописа; у писању издваја делове текста, даје наслове и поднаслове, уме да цитира и 

парафразира; саставља матурски рад поштујући правила израде стручног рада (употребљава фусноте и саставља садржај и 
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библиографију); саставља писмо - приватно и службено, биографију (ЦВ), молбу, жалбу, захтев, оглас; зна да попуни различите 

формуларе и обрасце.  

2.СЈК.1.3.5. Има способност и навику да у различите сврхе (информисање, учење, лични развој, естетски доживљај, забава...) 

чита текстове средње тежине (књижевноуметничке текстове, стручне и научнопопуларне текстове из области науке о језику и 

књижевности, текстове из медија3); примењује предложене стратегије читања.  

2.СЈК.1.3.6. Разуме књижевни и неуметнички текст средње сложености: препознаје њихову сврху, проналази експлицитне и 

имплицитне информације, издваја главне идеје текста; прати развој одређене идеје у тексту; пореди основне информације и идеје 

из двају или више текстова.  

2.СЈК.1.3.7. Критички промишља књижевни и неуметнички текст средње сложености: разликује објективну/веродостојну 

чињеницу од ауторове интерпретације; процењује (и то образлаже) да ли аутор неуметничког текста износи све потребне 

информације и да ли даје довољне и веродостојне доказе за то што тврди; процењује да ли је аутор текста неутралан или 

ангажован односно пристрастан, и образлаже своју процену; препознаје говор мржње, дискриминације, бирократски језик, и има 

изграђен негативан став према њима; уме у једноставним примерима да понуди алтернативу бирократском језику.  

2.СЈК.1.3.8. Препознаје структуру, различите елементе, стилске одлике (експресивност, сликовитост, метафоричност) књижевног 

и неуметничког текста; препознаје конотативно значење речи у датом контексту и разуме сврху конотативног значења у 

књижевном и неуметничком тексту; одређује значење непознате речи на основу контекста и творбеног модела; разуме значај 

читања за богаћење лексичког фонда.  

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на средњем нивоу у свакој области.  
3 Текстови који су погодни за обраду градива из језика и књижевности. 

Средњи ниво 

1. Област ЈЕЗИК  

2.СЈК.2.1.1. Има шира знања о језику уопште (која су битна својства језика); препознаје јединице и појаве које припадају 

различитим језичким нивоима/подсистемима; има основна знања о писму уопште; има основна знања о правопису уопште 

(етимолошки - фонолошки правопис; граматичка - логичка интерпункција; графема - слово); има основна знања о језицима у 

свету (језичка сродност, језички типови, језичке универзалије). Разуме основне принципе вођења дијалога; разуме појам 

говорног чина; разуме појам деиксе. Познаје одлике варијетета српског језика насталих на основу медијума и оних који су 

условљени социјално и функционално.  

2.СЈК.2.1.2. Зна основне особине дијалеката српског језика; зна основна правила екавског и (и)јекавског изговора; у 

једноставнијим случајевима пребацује (и)јекавску реч у екавски лик и обрнуто. Смешта развој књижевног језика код Срба у 

друштвени, историјски и културни контекст.  

2.СЈК.2.1.3. Познаје говорне органе и начин на који се гласови производе; зна да дели гласове по свим критеријумима; разуме 

појам фонеме; зна сва правила акценатске норме и уме да прочита правилно акцентовану реч; зна механизме фонолошки 
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условљених гласовних промена (једначења сугласника по звучности и по месту творбе, сажимање и асимилацију вокала и 

губљење сугласника).  

2.СЈК.2.1.4. Има шира знања о врстама и подврстама речи; уме да одреди облик променљиве речи и да употреби реч у задатом 

облику; познаје појам морфеме; дели реч на творбене морфеме у једноставнијим случајевима и именује те морфеме; познаје 

основне начине грађења речи; примењује норму у вези с облицима речи у мање фреквентним случајевима.  

2.СЈК.2.1.5. Користи се свим синтаксичким могућностима српског језика; разликује безличне и личне реченице; анализира 

реченице грађене по различитим моделима; има шира знања о синтагми; препознаје основне врсте зависних предикатских 

реченица (типични случајеви); зна основно о напоредним односима, конгруенцији и негацији; разликује врсте независних 

предикатских реченица; разуме појам елипсе; има основна знања о употреби падежа и глаголских облика.  

2.СЈК.2.1.6. Има богат и уразноличен лексички фонд (укључујући и интелектуалну и интернационалну лексику и познавање 

најфреквентнијих интернационалних префикса и суфикса). Тај фонд употребљава у складу с приликом; види језик као низ 

могућности које му служе да изрази индивидуално искуство и усмерен је ка богаћењу сопственог речника; познаје 

хиперонимију/хипонимију, паронимију; разликује лексичке слојеве; познаје метонимију као лексички механизам.  

2. Област КЊИЖЕВНОСТ  

2. СЈК.2.2.1. Интерпретира књижевни текст увидом у његове интеграционе чиниоце (доживљајни контекст, тематско-мотивски 

слој, композиција, ликови, форме приповедања, идејни слој, језичко-стилски аспекти...).  

2.СЈК.2.2.2. Познаје књижевнотеоријску терминологију и књижевнотеоријска знања адекватно примењује у тумачењу 

књижевних дела предвиђених програмом.  

2.СЈК.2.2.3. Разликује методе унутрашњег и спољашњег приступа у интерпретацији књижевноуметничког и књижевнонаучног 

дела и адекватно их примењује приликом разумевања и тумачења ових врста дела.  

2.СЈК.2.2.4. Уочава и образлаже поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевноуметничких и књижевнонаучних 

дела у оквиру школске лектире; процењује да ли је сложенији књижевнонаучни текст (аутобиографија, биографија, мемоари, 

дневник, писмо, путопис...) добро структуриран и кохерентан, да ли су идеје изложене јасно и прецизно; уочава стилске 

поступке у књижевноуметничком и књижевнонаучном тексту; процењује колико одређене одлике текста утичу на његово 

разумевање и доприносе тумачењу значења текста.  

2.СЈК.2.2.5. Образлаже основне елементе књижевности као дискурса у односу на остале друштвене дискурсе (нпр. 

присуство/одсуство приповедача, приповедни фокус, статус историјског и фиктивног итд.).  

2.СЈК.2.2.6. Приликом тумачења књижевноуметничких и књижевнонаучних дела из школског програма примењује знања о 

основним књижевноисторијским и поетичким одликама стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске 

књижевности.  

2.СЈК.2.2.7. Самостално уочава и анализира проблеме у књижевном делу и уме да аргументује своје ставове на основу 

примарног текста.  
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2.СЈК.2.2.8. Активно користи препоручену и ширу, секундарну литературу (књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, 

теоријску) у тумачењу књижевноуметничких и књижевнонаучних дела предвиђених програмом.  

2.СЈК.2.2.9. На основу дела српске и светске књижевности развија читалачке вештине, способности и знања од значаја за 

тумачење и вредновање различитих књижевноуметничких и књижевнонаучних дела и за развијање језичког, литерарног, 

културног и националног идентитета; има изграђен читалачки укус својствен културном и образованом човеку.  

3. Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА  

2.СЈК.2.3.1. Говори у званичним ситуацијама, јавно и пред већим аудиторијумом о темама из области језика, књижевности и 

културе, користећи се књижевним језиком и одговарајућом терминологијом; учествује у јавним разговорима са више учесника; 

процењује слушаоца односно аудиторијум и обликује свој говор према његовим потребама и могућностима; има потребу и 

навику да развија сопствену говорну културу; с пажњом и разумевањем слуша теже излагање (нпр. предавање) с темом из језика, 

књижевности и културе; слуша критички, процењујући говорникову аргументацију и објективност.  

2.СЈК.2.3.2. Саставља сложенији говорени и писани текст (из језика, књижевности или слободна тема) користећи се описом, 

приповедањем и излагањем (експозицијом); у говореној или писаној расправи прецизно износи своје идеје и образлаже свој став; 

труди се да говори и пише занимљиво, правећи прикладне дигресије и бирајући занимљиве детаље и одговарајуће примере; 

уочава поенту и излаже је на прикладан начин; прецизно износи свој доживљај и утиске поводом књижевног или другог 

уметничког дела; сажето препричава сложенији књижевни текст и резимира сложенији књижевни и неуметнички текст на теме 

непосредно везане за градиво; пише извештај и реферат; примењује правописну норму у случајевима предвиђеним програмом.  

2.СЈК.2.3.3. Има способност и навику да у различите сврхе (информисање, учење, лични развој, естетски доживљај, забава...) 

чита теже текстове (књижевноуметничке текстове, стручне и научнопопуларне текстове из области науке о језику и 

књижевности, текстове из медија); има изграђен читалачки укус својствен културном и образованом човеку; примењује сложене 

стратегије читања; бира стратегију читања која одговара сврси читања.  

2.СЈК.2.3.4. Разуме сложенији књижевни и неуметнички текст: препознаје његову сврху; проналази експлицитне и имплицитне 

информације; издваја информације према задатом критеријуму; издваја главне идеје; прати развој одређене идеје; пореди 

информације и идеје из двају или више текстова да би разумео одговарајући значењски или стилски аспект према задатом 

критеријуму; анализира и тумачи оне системе мотивације који се у књижевном делу јављају при обликовању (карактеризацији) 

ликова и изградњи догађаја (због бољег и потпунијег разумевања значења књижевног дела); тумачи (на нивоу разумевања) 

текстове ослањајући се на други текст/текстове.  

2.СЈК.2.3.5. Критички промишља сложенији књижевни и неуметнички текст: раздваја објективну чињеницу од ауторове 

интерпретације; процењује да ли је аутор текста неутралан или ангажован односно пристрастан, и образлаже своју процену; 

разликује експлицитне и имплицитне ауторове ставове; аргументовано вреднује да ли аутор сложенијег експозиторног или 

аргументативног текста погодног за обраду градива из језика и књижевности износи све потребне информације и да ли даје 

довољне и веродостојне доказе за то што тврди.  
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2.СЈК.2.3.6. Процењује да ли је сложенији неуметнички текст погодан за обраду градива из језика и књижевности добро 

структуриран и кохерентан, да ли су идеје изложене јасно и прецизно; уочава стилске поступке у овим текстовима; процењује 

колико одређене одлике текста утичу на његово разумевање.  

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на напредном нивоу у свакој области.  

Напредни ниво 

1. Област ЈЕЗИК  

2.СЈК.3.1.1. Разуме да постоји тесна веза између језика и мишљења; јасан му је појам категоризације; познаје конверзационе 

максиме (квалитета, квантитета, релевантности и начина); разуме појам информативне актуализације реченице и зна како се она 

постиже; јасан му је појам текстуалне кохезије.  

2.СЈК.3.1.2. При подели речи на слогове позива се на правила; акцентује једноставније примере.  

2.СЈК.3.1.3. Има детаљнија знања о морфологији у ужем смислу и творби речи у српском језику (дели реч на творбене морфеме у 

сложенијим случајевима и именује те морфеме).  

2.СЈК.3.1.4. Има детаљнија знања о употреби падежа и глаголских облика; уме да анализира компликованије реченице грађене 

по различитим моделима; познаје специјалне независне реченице; познаје различита решења у вези с конгруенцијом.  

2.СЈК.3.1.5. Има основна знања о речницима и структури речничког чланка.  

2. Област КЊИЖЕВНОСТ  

2.СЈК.3.2.1. Чита, доживљава и самостално тумачи књижевноуметничка и књижевнонаучна дела из обавезног школског 

програма, као и додатне (изборне) и факултативне књижевноуметничке и књижевнонаучне текстове; током интерпретације 

поуздано користи стечена знања о стваралачком опусу аутора и књижевноисторијском контексту.  

2.СЈК.3.2.2. Влада књижевнотеоријском терминологијом и теоријска знања адекватно примењује у тумачењу 

књижевноуметничких и књижевнонаучних дела која су предвиђена школским програмом и других дела ове врсте различитих 

жанрова, изван школског програма.  

2.СЈК.3.2.3. У процесу тумачења књижевноуметничког и књижевнонаучног дела, одабира, примењује и комбинује адекватне 

методе унутрашњег и спољашњег приступа.  

2.СЈК.3.2.4. Уочава и тумачи поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевноуметничких и књижевнонаучних 

текстова у оквиру школске лектире и изван школског програма; процењује и пореди стилске поступке у наведеним врстама 

текстова.  

2.СЈК.3.2.5. Разуме основне елементе књижевности као дискурса (пореди нпр. присуство/одсуство приповедача, приповедни 

фокус, статус историјског и фиктивног итд.) у односу на остале друштвене дискурсе и та сазнања употребљава у тумачењу 

књижевних дела.  

2.СЈК.3.2.6. Приликом тумачења и вредновања књижевноуметничких и књижевнонаучних дела примењује и упоређује 

књижевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске књижевности.  
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2.СЈК.3.2.7. Самостално уочава и тумачи проблеме и идеје у књижевном делу и своје ставове уме да аргументује на основу 

примарног текста и литерарно-филолошког контекста.  

2.СЈК.3.2.8. У тумачењу књижевног дела критички користи препоручену и самостално изабрану секундарну литературу 

(књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, теоријску).  

2.СЈК.3.2.9. На основу дела српске и светске књижевности (у обавезном и сопственом избору) и секундарне литературе шири 

читалачка знања, примењује стратегије читања које су усаглашене са типом књижевног дела и са читалачким циљевима 

(доживљај, истраживање, стваралаштво); развија језички, литерарни, културни и национални идентитет.  

3. Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА  

2.СЈК.3.3.1. Дискутује о сложеним темама из језика, књижевности и културе; дискутује о смислу и вредностима књижевних 

текстова и о сврси и вредностима неуметничких текстова користећи стручну терминологију.  

2.СЈК.3.3.2. Излаже (у званичним ситуацијама, јавно и пред већим аудиторијумом) и пише о темама из области језика, 

књижевности и културе; има развијене говорничке (ораторске) вештине; претпоставља различите ставове аудиторијума и у 

складу с тим проблематизује поједине садржаје; препознаје и анализира вербалну и невербалну реакцију саговорника односно 

аудиторијума и томе прилагођава свој говор; слушајући говорника, процењује садржину и форму његовог говора и начин 

говорења.  

2.СЈК.3.3.3. Композиционо и логички складно пише стручни текст на теме из књижевности и језика, као и новински чланак.  

2.СЈК.3.3.4. Организује, класификује, уопштава и на сличан начин обрађује информације из књижевних и неуметничких текстова 

на основу задатог и/или самостално постављеног критеријума.  

2.СЈК.3.3.5. Продубљено критички промишља сложенији текст: процењује колико сложенији експозиторни текст успешно 

преноси информације публици којој је намењен, уочавајући које информације недостају; издваја доказну грађу на којој аутор 

аргументативног текста заснива своје ставове и одређује средства којима их износи; запажа ауторове грешке у закључивању и 

сл.  

2.СЈК.3.3.6. Процењује стилске поступке у књижевном и неуметничком тексту; пореди стилске поступке у два сложена текста 

(или више њих); тумачи њихову улогу у остваривању естетских и значењских одлика наведених врста текстова.  

2.СЈК.3.3.7. Изграђује свест о себи као читаоцу - развија читалачку ауторефлексију (разуме улогу читања у сопственом развоју; 

има развијену, критичку свест о својим читалачким способностима...).  

НАПОМЕНА: Због преклапања у више наставних тема/модула  образовни стандарди ће бити прецизније одређени у оперативним 

(месечним)  плановима. 

Начин остваривања програма  

УВОДНА ОБЈАШЊЕЊА  

Зависно од разреда и садржаја годишњи фонд часова наставе овог предмета распоређен је тако да је за подручје књижевност издвојено око 60%, а 

за друга два (језик и култура изражавања) око 40% часова.  
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У оквиру тог фонда планирани садржаји се обрађују са 70% часова. Осталих 30% часова предвиђено је за понављање, утврђивање, вежбање и 

систематизовање програма.  

Циљ и задаци чине целину и остварују се током четири године - систематски и континуирано - у свим предвиђеним програмско-тематским 

подручјима и видовима рада.  

Сви садржаји распоређени су по разредима, подручјима, областима и темама уз примену начела поступности, корелације, интеграције и 

примерености узрасту.  

Садржаји књижевности конкретизовани су по разредима, сегментима (књижевност и лектира), а обухватају књижевнотеоријско и 

књижевноисторијско проучавање књижевноуметничких дела и књижевности жанровски распоређених.  

Подручје језик обухвата изучавање језика као система. У садржаје овог подручја уграђени су елементи опште лингвистике и правописа.  

Подручје култура изражавања обухвата облике и врсте у области усменог и писменог изражавања (по разредима). У овој области планиране су 

говорне и писмене вежбе, домаћи задаци и писмени задаци, који треба да се раде наизменично ћирилицом и латиницом.  

Ради што успешније реализације бројних захтева и садржаја неопходна је и стална сарадња наставника српског језика и књижевности с 

наставницима других предмета (историје, сродних општестручних и ужестручних предмета), стручним сарадницима (школским библиотекаром - 

медијатекаром, педагогом, психологом) и органима (стручним активом и већима), родитељима ученика и међуопштинском (регионалном) 

просветно-педагошком службом; такође је корисна сарадња наставника и са одређеним институцијама (народном библиотеком, домом културе, 

биоскопом, локалним новинама, радио-станицом и др.).  

Квалитет и трајност знања, умења, вештина и навика ученика у многоме зависе од принципа, облика, метода и средстава који се користе у 

образовно-васпитном процесу. Због тога савремена настава српског језика и књижевности претпоставља остваривање битних задатака и садржаја 

програма уз максимално могућу мисаону активност ученика (субјеката у настави), поштовање одређених дидактичких принципа (посебно: свесне 

активности ученика, научности, примерености, поступности, систематичности и очигледности), као и адекватну примену оних наставних облика, 

метода, поступака и средстава чију су вредност утврдиле савремена пракса и методика наставе српског језика и књижевности (пре свега: разни 

видови групног и индивидуалног рада примерени могућностима ученика, методе - дијалошка, текстуално-графичке демонстрације и самосталних 

радова ученика, средства - уџбеници, приручници, разне врсте текстова и графичких приказа, графофолије, наставни и други филмови, радио и 

телевизијске емисије и сл.). Избор одређених наставних облика, метода, поступака и средстава условљен је, пре свега, наставним садржајем и 

циљевима (образовним, васпитним и функционалним), које треба остварити на једном часу српског језика и књижевности.  

Редовна настава српског језика и књижевности изводи се у специјализованим учионицама и кабинетима за овај предмет, који треба да буду 

опремљени у складу са нормативима за средње стручне школе. Делимично, она се организује и у другим школским просторијама (библиотеци - 

медијатеци, читаоници, аудиовизуелној сали и сл.).  

У настави српског језика и књижевности користе се одобрени уџбеници и приручници и библиотечко-информацијска грађа од значаја за 

остваривање задатака и садржаја програма овог предмета, односно за систематско оспособљавање ученика за самостално коришћење разних 

извора сазнања у настави и ван ње.  
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У односу на досадашњи, овај програм доноси извесне промене и новине, које треба имати у виду приликом планирања (глобалног и оперативног) 

и реализације предвиђених задатака и садржаја. Посебно су значајне ове промене и новине у програму: измењен је недељни и годишњи фонд 

часова у свим разредима средњих стручних школа као и начин расподеле предвиђеног годишњег фонда часова на поједине сегменте програма; 

обезбеђен је адекватнији однос између часова обраде и других типова часова: кориговани су циљ и задаци наставе; измењени су структура и 

садржаји подручја књижевност и језик; у програм је укључен садржај проучавања књижевног дела. Уведена је област лектире, укључени су нови 

аутори и наслови; одређени су основни књижевнотеоријски појмови који се усвајају током обраде одговарајућих дела: створени су предуслови за 

креативно испољавање наставника и прилагођавање васпитно-образовног рада различитим ситуацијама у пракси, као и за појачавање стваралачке 

сарадње наставника и ученика.  

КЊИЖЕВНОСТ  

Ово програмско-тематско подручје обухвата најзначајнија дела из српске и светске књижевности, која су распоређена у књижевноисторијском 

континуитету од старог века до данас.  

Од историјског континуитета одступа се само у поглављу увод у проучавање књижевног дела у И разреду и проучавање књижевног дела у ИВ 

разреду, као и у поглављу лектира.  

Програм И разреда је за почетак предвидео увод у проучавање књижевног дела (књижевнотеоријски приступ) како би се избегло нагло 

прелажење са тематског проучавања, карактеристичног за наставу овог предмета у основној школи, на проучавање историје књижевности, тј. 

изучавање књижевноуметничких дела у историјском контексту. Уз тај основни разлог треба имати у виду и друга преимућства оваквог приступа: 

наставник ће стећи увид у књижевноисторијска знања која су ученици понели из основне школе. Та знања ће се систематизовати, проширити и 

продубити, чиме ће се остварити ваљанији пут за сложенији и студиознији приступ књижевним делима какав захтева програм књижевности у 

средњим стручним школама.  

Наставник српског језика и књижевности у средњим стручним школама треба да пође од претпоставке да је ученик у основној школи стекао 

основна знања:  

- из теорије књижевности: тема, мотив, фабула; лик, карактер; структура прозног књижевног дела; књижевни родови и врсте;основна 

језичкостилска изражајна средства; усмена и писана књижевност; структура лирске песме; стих, строфа, рима, ритам; структура драмског дела; 

дијалог, монолог, драмска врста, драма и позориште, филм, радио-драма, телевизијска драма;  

- из основа сценске и филмске културе: слика, реч, звук, филмска музика, ситуација, радња, јунаци филма, елементи филмског израза, филмске 

врсте, од синопсиса до сценарија; филм, телевизија, књижевност (сличност и разлике).  

Са стеченим знањима, која се у програму средњих стручних школа проширују и продубљују, ученик може активно да учествује у интерпретацији 

књижевног дела.  

Проучавање књижевног дела дато је, такође посебно место у ИВ разреду, када су ученици зрелији и способнији за упознавање слојевитије 

структуре књижевноуметничког дела и књижевних методологија.  

Интерпретативно-аналитички методички систем је основни вид наставе књижевности и њега треба доследно примењивати приликом упознавања 

ученика са изабраним књижевним делима која су предвиђена програмом. Наравно, не треба очекивати да се сва програмом предвиђена дела 
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обрађују на нивоу интерпретације као најпотребнијег аналитичко-синтетичког приступа књижевном делу. Наставник треба да процени на којим 

ће делима радити интерпретацију, а на којим осврт, приказ или, пак, проблемско-стваралачки методички систем.  

Нема сумње да овакав програм књижевности у средњим стручним школама повремено тражи и примену експликативног методичког система када 

се мора чути наставникова реч, и то најчешће приликом давања информација о епохама које се проучавају, као и у свим другим ситуацијама у 

којима наставник не може рачунати на ученикова предзнања (на пример: основне информације о почецима писмености, да је његов говор модел 

правилног, чистог и богатог језика каквом треба да теже његови ученици).  

Књижевна дела из програма лектира имају равноправан третман са делима из обавезног програма књижевности и обрађују се по истом 

методичком систему. Треба напоменути да се из лектире која је дата по избору ученика и наставника не морају обрадити сви писци, већ 

књижевно дело оног писца за које се опредељују ученици и наставник.  

ЈЕЗИК  

Програм наставе језика у средњим стручним школама конципиран је тако да омогући ученицима стицање знања и о језику као друштвеној појави 

и о језику као систему знакова. Циљ је да ученици, поред знања о свом матерњем језику, стекну и опште лингвистичка односно 

социолингвистичка знања неопходна образованом човеку. Ова општа знања су функционално повезана са наставом матерњег језика. Главни део 

тих знања обрађује се у сегменту општи појмови о језику (на почетку програма за први и на крају програма за четврти разред). Као у уводном 

делу сегмента књижевни језик (у првом разреду) и сегменту језички систем и науке које се њиме баве; али се општи појмови обрађују и током 

целе наставе - у вези са одговарајућим партијама о српском као матерњем језику. Инсистирање на једном теоријски и методички вишем нивоу 

изучавању језичких појава даје нови квалитет настави која обухвата и знања с којима су се ученици сретали у основној школи. Ова знања, поред 

своје општеобразовне вредности и значаја за олакшавање и побољшавање наставе српског језика, треба да послуже и лакшем савлађивању 

градива из страних језика.  

Део програма књижевни језик (први и други разред) вишеструко је значајан. Његовом реализацијом ученици треба да стекну знања и изграде 

одговарајуће ставове о српском књижевном језику и о значају књижевнојезичке норме и језичке културе. Овај део програма укључује и наставу о 

развоју књижевног језика.  

У сегменту програма посвећеног организацији и функционисању језичког система не обрађују се само чисто граматички аспекти језичког система 

већ се обухватају и функционални аспекти. Зато су, између осталог, у синтаксу унети и елементи лингвистике текста и граматике. Посебан је 

значај дат лексикологији (која се надовезује на део о творби речи), и то не само да би ученици стекли више знања о речничком благу свога језика 

него и да би развили правилан однос према разним појавама у лексици.  

У обради свих сегмената програма треба се надовезивати на знања која су ученици стекли током претходног школовања. Међутим, овде није реч 

о простом обнављању и утврђивању раније стечених знања, него о добијању целовите слике о српском језику, и као што је већ речено, о усвајању 

једног квалитативно вишег приступа проучавању језичке организације и језичких законитости.  

Веома је важно да се настава језика повеже са осталим деловима овог наставног предмета. Наиме, ова настава пружа лингвистичка знања која ће 

бити подлога за тумачење језика и стила књижевних дела, с тим што ова дела пружају и одговарајући материјал за уочавање естетске функције 

језика. С друге стране, настава језика се мора повезати и са наставом културе изражавања. Тиме ће лингвистичка знања (о акценатском систему, 
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творби речи, лексикологији, синтакси итд.), као и проучавање правописа, допринети да ученици боље и поступније усвоје књижевнојезичку 

норму и да побољшају своје изражајне способности.  

КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА  

Вежбе у усменом изражавању треба у средњим стручним школама да дају одређени степен правилне артикулације, дикције, интонације, ритма и 

темпа у читању и казивању лирског, епског и драмског текста. Ове се вежбе, по правилу, реализују у току обраде књижевног текста на тај начин 

што ће наставник, директно, својим читањем, говорењем или уз помоћ снимка, анализирати одговарајуће елементе правилног усменог 

изражавања како би их ученици уочили. Стечена сазнања трансформишу се у вештине и умења на тај начин што ученици интерпретирањем 

књижевних текстова настоје да сами достигну одговарајући степен вештине и умења ове врсте. Стечене способности се даље увежбавају 

различитим облицима усменог изражавања ученика (извештавање, расправљање, реферисање и др.). Већина предвиђених облика ове наставе 

непосредно се укључује у наставу књижевности или примене за израду писмених састава.  

У првом разреду (делимично и у другом) веома је упутно да наставник ученицима демонстрира методологију израде писменог састава. У том 

смислу корисно је комбиновати индукцију и дедукцију. На одабраном узорку (расправа, извештај и др.) треба анализирати његову композицију, 

функцију одељака и остале елементе (примереност стила и сл.). Затим се ученицима може дати задатак да припреме грађу о једној теми, али да 

прикупљену грађу не обликују већ да се то уради на часу. Вежба у методологији израде писменог састава на основу прикупљене грађе требало би 

да буде демонстрација целокупног поступка израде писменог састава: од анализе теме, одређивања њеног тежишта, селекције прикупљене грађе, 

распореда појединости с гледишта добре композиције, до обликовања грађе и рада на усавршавању текста. Рационализација наставе у овом послу 

постиже се на тај начин што ће узорак текста бити у вези с књижевним делом из програма за одређени разред.  

И диференцирање функционалних стилова ваља обављати на узорцима које је наставник одабрао. Да би ученик био оспособљен да свој језик и 

начин изражавања подеси врсти писменог састава (излагања), треба да напише конкретан састав (припреми излагање). Вежбе ове врсте треба 

понављати све док сваки ученик не буде оспособљен да се служи одређеним облицима изражавања. Да би се постигао већи наставни учинак, 

корисно је наћи неопходну психолошку мотивацију. Због тога ученике треба обавестити не само о коначном циљу који се жели постићи 

одређеним системом вежбања него и о сврсисходности појединих парцијалних вежбања која чине интегралну целину. Тако, на пример, ако су 

ученици обавештени да ће следећи писмени задатак бити у форми расправе или приказа, онда и конкретне вежбе треба да буду подређене том 

циљу. Наставник ће на одабраном моделу конкретног облика изражавања показати ученицима његове битне карактеристике, подразумевајући ту 

и примереност језика и стила. После тога ученици у форми домаћег задатка чине прве покушаје да самостално напишу састав одређене врсте. 

Читањем и коментарисањем домаћих задатака ученици се даље оспособљавају у писменом изражавању и овладавању одређеним врстама састава. 

Када је наставник стекао утисак да су сви ученици релативно овладали одређеном врстом писменог изражавања, утврђује час израде школског 

писменог задатка. Резултати таквог поступка показују се у школском писменом задатку, па се на основу њих планира даљи рад на усавршавању 

културе изражавања ученика. Ако више ученика не постигне одређени успех, цео се процес понавља.  

Оквирни број часова који је предвиђен за усмено и писмено изражавање означава укупно време, а не и број вежби у току наставне године 

(препоручује се организовање већег броја краћих вежби с прецизно одређеним циљевима).  
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Током наставне године ученицима се дају писмени задаци (у складу са облицима и врстама наведеним у програму културе изражавања). По 

правилу, наставник је обавезан да прегледа и анализира задатке свих ученика. Одабрани задаци (не само најуспешнији) читају се и коментаришу 

на часу (делу часа). Поред писмених, у складу са захтевима програма, наставник даје ученицима и друге врсте конкретних домаћих задатака 

(усмених, практичних - примерених могућностима ученика и њиховој оптерећености разним обавезама).  

Израда школског писменог задатка, по правилу, траје један час. Изузетно, кад то поједини облици писменог изражавања изискују, израда задатака 

може трајати и дуже од једног часа.  

 

 

 

Образовни профил: Техничар за компјутерско управљање 

Предмет: Енглески језик 

Разред: Други 

Службени гласник РС-Просветни гласник: ("Сл. гласник СРС – Просветни гласник", бр. 6/90 i " Сл. гласник СРС – Просветни гласник", бр 

4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 

10/2009, 5/2010, 8/2010 - испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015 i 11/2016) 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 72 / / / 72 

Недељни 2 / / / 2 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ:   

Ученици: 

- развијају језичке вештине: слушање, читање, говор, писање у оквиру теме  

- активирају и развијају речник у оквиру теме 

- изражавају *комуникативне функције  у оквиру теме 

- стичу и примењују *знања о језику  у оквиру теме 

*  Комуникативне функције 

      1. Представљање себе и других 
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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 изражавањеслагања и неслагања 

17. Тражење и давање дозволе 

18. Исказивање честитки 

19. Исказивање препоруке 

20. Изражавање хитности и обавезности 

21. Исказивање сумње и несигурности 

* Знања о језику 

ИМЕНИЦЕ   

Множина именица (бројиве и небројиве) 

Члан (одређени и неодређени у у ширем контексту)  

Заменички облици 

Заменице- личнезаменице у функцији објекта и субјекта, показне и односне заменице 

Детерминатори- показни, неодређени, присвојни 

Придеви- компарација,  

Бројеви-прости и редни 

Квантификатори 

ГЛАГОЛИ  

Обнављање обрађених глаголских времена  (Simple and continuous forms)   
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Пасивне конструкције –садашње и прошло време 

Предлози и прилози за оријентацију у времену и простору 

Први и други кондиционал 

Модални глаголи: should, will,may must, might 

Going to и will- начини изражавања будућности. 

РЕЧЕНИЦА 

- Систематизација свих типова упитних реченица 

Директне и индиректна питања 

- Индиректни говор- рецептивно и продуктивно 

- А) изјаве и питања- без промене глаголског времена 

- Б) молбе, захтеви, наредбе 

Индиректни говор само рецептивно 

А) изјаве са променом глаголских времена 

- одређене временске клаузе 

- сложене временске клаузе, узрочне клаузе, допусне клаузе    

Задаци:Оперативни задаци на нивоу језичких вештина  

СЛУШАЊЕ   Оспособљавање ученика за разумевање усменог говора. 

ЧИТАЊЕ   Оспособљавање ученика за функционално читање и разумевање различитих, узрасно и садржајно примерених врста текстова ради 

информисања, извршавања упутстава и остварења естетског доживљаја (читање ради личног задовољства).  

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

ПИСАЊЕ   Оспособљавање ученика за писање краћих текстова различитог садржаја. 

СОЦИОКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА   Стицање и овладавање социокултурним компетенцијама неопходним за писану и усмену употребу 

језика. 

МЕДИЈАЦИЈА И ПРЕВОЂЕЊЕ   У ситуацији када посредује између особа (вршњака или одраслих) које не могу да се споразумевају, у 

неформалним ситуацијама, сажимајући и делом преводећи,  ученик може да користи  усмену медијацију или писану медијацију и превођење. 

Активности наставника: 

Даје упутства и објашњења ученицима, бележи и благовремено обавештава ученике о њиховом напретку. 

Активности ученика: 

- Разуме разговетан говор или краћи текст о теми.  

- Учествује у разговору о теми. 

- Може да напише или каже кратке одговоре на питања из дате теме. 
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Ред. 

број 

теме/мо

дула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број часова  

по 

теми/модул

у 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Образовање и култура 

2.СТ.1.5.2 

2.СТ.2.5.2 

2.СТ.1.4.2 

2.СТ.2.4.2 

2.СТ.1.2.5 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.1.4 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.4.4 

На крају наставне теме ученик ће 

бити у стању да: говори о школском 

животу, о будућности, да даје понуде 

и предлоге, дискутује о друштвеним 

питањимаприча о правилима, пита и 

даје савете, и употреби граматичке 

јединице:will and going to, zero 

conditional, first conditional,may, 

might, will, expressing probability, 

second conditional, I wish, must, have 

to... ,   примени знање стечено на 

часовима на конкретним примерима 

кроз вежбу, уз помоћ модела напише 

формално писмо . Ученик ће бити у 

стању да: на основу урађене 

контролне вежбе сагледа у којој мери 

је савладао наставне јединице 

обрађене и утврђене на  претходним 

часовима. 

Српски језик и 

књижевност 

20 8 12 

2. Животне приче и догађаји 

2.СТ.1.5.2 

2.СТ.2.5.2 

2.СТ.1.4.2 

2.СТ.2.4.2 

2.СТ.1.2.5 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.1.4 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.4.4 

На крају наставне теме ученик ће 

бити у стању да: говори о успеху и 

спорту, највећим достигнућима у 

људској историји, изражава и 

оправдава своје мишљење, оправдава 

своја мишљења.препозна и употреби 

граматичке јединице:други 

кондиционал, past perfect,used to I 

wish verbs+prepositions ,   примени 

Српски језик и 

књижевност 

22 10 14 
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знање стечено на часовима на 

конкретним примерима кроз вежбу, 

уз помоћ модела напише 

аргументативни есеј. 

Ученик ће бити у стању да: на основу 

урађеног писменог задатка сагледа у 

којој мери је савладао наставне 

јединице обрађене и утврђене на  

претходним часовима, на основу 

урађене исправке писменог задатка 

сагледа грешке које је правио и научи 

оно што није знао. 

3. Медији-штампа и телевизија 

2.СТ.1.5.2 

2.СТ.2.5.2 

2.СТ.1.4.2 

2.СТ.2.4.2 

2.СТ.1.2.5 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.1.4 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.4.4 

Ученик ће бити у стању да: на основу 

урађеног писменог задатка сагледа у 

којој мери је савладао наставне 

јединице обрађене и утврђене на  

претходним часовима, на основу 

урађене исправке писменог задатка 

сагледа грешке које је правио и научи 

оно што није знао. 

На крају наставне теме ученик ће 

бити у стању да: разуме и дискутује о 

причама из новина, уради анкету, 

прича о филмовима, да саопштава и 

реагује на вести, да напише критику 

филма, да дискутује о друштвеним и 

еколошким питањима, опише процес; 

препозна и употреби граматичке 

јединице: reported speech, question 

tags, the passive, past, present, future 

simple, present perfect  примени знање 

стечено на часовима на конкретним 

Српски језик и 

књижевност 

20 8 12 
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примерима кроз вежбу. Ученик ће 

бити у стању да: на основу урађене 

контролне вежбе сагледа у којој мери 

је савладао наставне јединице 

обрађене и утврђене на  претходним 

часовима. 

Ученик ће бити у стању да: сагледа у 

којој мери је савладао наставне 

јединице обрађене и утврђене на  

претходним часовима. 

4. Језик струке 

2.СТ.2.2.5 

2.СТ.2.5.2 

2.СТ.2.3.5 

 

Ученик ће бити у стању да: прочита и 

преведе текстове о својој струци, 

одговори на питања о текстoвима 

обрађеним на  часовима чија је тема 

језик струке, преприча текстове, 

употреби речи везане за језик струке 

у конкретним примерима. 

Српски језик и 

књижевност 

8 4 4 

Начини 

оцењивања 

усменим путем, контролна вежба, писмени 

задатак, посматрање активности на часу 
                                                                     Укупно: 72 35 29 

Образовни стандарди: 

• 2.СТ.1.5.2 Саставља кратке, разумљиве реченице користећи једноставне језичке структуре. 

• 2.СТ.2.5.2 Правилно разуме и користи већи број сложенијих језичких структура. 

• 2.СТ.1.4.2 Пише приватно писмо о аспектима из свакодневног живота (нпр. Описује људе, догађаје, места, осећања). 

• 2.СТ.2.4.2 У приватној преписци, тражи или преноси информације, износи лични став и аргументе 

• 2.СТ.1.2.5 Разуме кратке адаптиране одломке књижевних дела, и друге поједностављене текстове који се односе на 

цивилизацијске тековине, културу и обичаје свог и других народа. 

• 2.СТ.1.3.7 Излаже једноставне, блиске садржаје у вези са културом и традицијом свог и других народа. 

• 2.СТ.1.1.4 Схвата смисао прилагођеног аудио и видео записа у вези с темама из свакодневног живота (стандардни говор, 

разговетни изговор и спор ритам излагања 

• 2.СТ.1.4.4 Пише једноставне текстове према моделу, уз помоћ илустрација, табела, слика, графикона, дет.  упутстава. 
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• 2.СТ.2.2.5 Проналази специфичне појединости у дужем тексту са претежно сложеним структурама, у коме се износе 

мишљења, аргументи и критике(нпр. новински чланци и стручни текстови). 

• 2.СТ.2.3.5 Излаже већ припремљену презентацију о темама из свог окружења или струке. 

ачин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

1. слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом који чита наставник или који ученици чују са звучих записа;. 

2. рад у паровима, малим и великим групама (мини-дијалози, игра по улогама, симулације,  итд.); 

3. мануалне активности (израда паноа, презентација, зидних новина, постера за учионицу или родитеље и сл.); 

4. дебате и дискусије примерене узрасту (дебате представљају унапред припремљене аргументоване монологе са ограниченим трајањем, док 

су дискусије спонтаније и неприпремљене интеракције на одређену тему); 

 

 

 

Образовни профил: Техничар за компјутерско управљање 

Предмет: Историја 

Разред: Други 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 72 / / / 72 

Недељни 2 / / / 2 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ:  

Циљ наставе историје је стицање хуманистичког образовања и развијање историјске свести; разумевање историјског простора и времена, 

историјских догађаја, појава и процеса и улоге истакнутих личности; развијање индивидуалног и националног идентитета; стицање и 

проширивање знања, развијање вештина и формирање ставова неопходних за разумевање савременог света; 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); 
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оспособљавање за ефикасно коришћење информационо-комуникационих технологија; развијање свести о потреби сталног усавршавања и свести 

о важности неговања културно-историјске баштине. 

Задаци:  

 Задаци наставе историје су да ученици: 

- стекну и прошире знања о националној и општој историји (политичкој, економској, друштвеној, културној...), да разумеју узроке и последице 

историјских догађаја, појава и процеса, и улогу истакнутих личности у развоју људског друштва;  

- поседују свест о повезаности појава из прошлости са појавама из садашњости;  

- разумеју да национална историја представља саставни део регионалне, европске и глобалне историје;  

- развијају истраживачки дух и критички однос према прошлости;  

- буду оспособљени за проналажење, прикупљање и коришћење информација датих у различитим симболичким модалитетима (историјске карте, 

графикони, табеле...) и њихово повезивање са претходним историјским знањем;  

- буду оспособљени да препознају различита тумачења истих историјских догађаја;  

- повезују стечена знања и вештине са садржајима сродних наставних предмета;  

- буду оспособљени за примену стечених знања и практичних вештина у свакодневном животу;  

- унапређују вештине неопходне за индивидуални и тимски рад (комуникативност, образлагање сопствених ставова, аргументовани дијалог...);  

- развијају одговорност, систематичност, прецизност и позитиван став према учењу;  

- развијају свест о квалитету стеченог знања и потреби сталног усавршавања. 

Активности наставника:   

Излаже наставни садржај, мотивише узченике, подстиче на дискусију, поставља питања, даје повратну информацију о напредовању ученика 

Активности ученика:  

Прате излагање наставника, закључују, постављају и одговарају на питања, повезују, раде и презентују реферате о личностима и догађајима. 

 

Ред. 

број 

теме/мо

дула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. 

Свет у другој половини XIX и 

почетком XX века 
2.ИС.1.1.1 

2.ИС.1.2.2 

2.ИС.1.2.3 

Уочиће узроке успона и падова држава 

савремене епохе, знати основне облике 

либерализма и империјализма. Знаће 

најзначајнија културна и научна 

достигнућа и уочиће њихов утицај на 

свакодневни живот људи. 

Српски језик, Верска 

настава, 

Социологија, 

Грађанско 

васпитање, 

Филозофија 

5 4 1 
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Знати знамените личности с краја 19. 

века и разумеће њихову улогу у 

историјској епохи. 

2. 

Србија и Црна Гора и њихови 

суседи у другој половини XIX 

и почетком XX века 

2.ИС.1.1.1 

2.ИС.1.2.2 

2.ИС.1.2.3 

Ученик ће бити у стању да на карти 

покаже простор који насељавају Срби 

и променљивост граница према 

Османском царству и Аустроугарској. 

Знати основне карактеристике 

државног уређења као и утицај других 

држава  на уређење Србије и Црне 

Горе. Знаће да уочи утицај 

географских фактора на развој 

привреде. 

Српски језик, Верска 

настава, 

Социологија, 

Грађанско 

васпитање, 

Филозофија 
17 12 5 

3. 

Први светски рат 

2.ИС.1.1.1 

2.ИС.1.2.2 

2.ИС.1.2.3 

Разумети узроке, поводе и последице 

Првог светског рата. 

Знати све о учешћу Србије и Црне 

Горе у Првом светском рату 

Српски језик, Верска 

настава, 

Социологија, 

Грађанско 

васпитање, 

Филозофија 

9 6 3 

4. 

Свет између два светска рата 

2.ИС.1.1.1 

2.ИС.1.2.2 

2.ИС.1.2.3 

Разумети односе европских држава 

између два рата.  

Српски језик, Верска 

настава, 

Социологија, 

Грађанско 

васпитање, 

Филозофија 

7 5 2 

5. 

Краљевина СХС/Југославија у 

међуратном периоду 
2.ИС.1.1.1 

2.ИС.1.2.2 

2.ИС.1.2.3 

Знати све о настанку краљевине СХС, 

њеном функционисању и односима 

према суседним и европским 

државама. 

Српски језик, Верска 

настава, 

Социологија, 

Грађанско 

васпитање, 

Филозофија 

7 5 2 
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6. 

Други светски рат 1939-1945 

2.ИС.1.1.1 

2.ИС.1.2.2 

2.ИС.1.2.3 

Упознати узроке, поводе и последице 

Другог светског рата. Упознати се са 

покретима отпора и најзначајнијим 

биткама Другог светског рата. 

Српски језик, Верска 

настава, 

Социологија, 

Грађанско 

васпитање, 

Филозофија 

16 12 4 

7. 

Свет после Другог светског 

рата 
2.ИС.1.1.1 

2.ИС.1.2.2 

2.ИС.1.2.3 

Упознати међународне односе , 

блоковске поделе и покрет 

несврстаних. 

Српски језик, Верска 

настава, 

Социологија, 

Грађанско 

васпитање, 

Филозофија 

3 2 1 

8. 

Југославија после II другог 

светског рата 
2.ИС.1.1.1 

2.ИС.1.2.2 

2.ИС.1.2.3 

Економски и привредни развој земље 

после Другог светског рата и њен 

однос према суседима и великим 

силама. 

Српски језик, Верска 

настава, 

Социологија, 

Грађанско 

васпитање, 

Филозофија 

8 6 2 

Начини 

оцењивања 

Усмено одговарање, контролне 

вежбе, пројекти ученика 
                                                                     Укупно: 72 52 20 

 

 

Образовни стандарди: 

 

2. ИС. 1.1.1. Разуме значење основних истроријских и појмова историјске науке 

2. ИС. 1.2.2 Уочава да постоје различита виђења исте историјске појаве на основу поређења више историјских извора 

2.ИС. 1.2.3 Препознаје предрасуде, стереотипе, пропаганду и друге видове пристасности у тумачењу појава у историјским и 

савременим изворима информација. 
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Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

Полазну тачку програма чине циљ и задаци овог предмета, чија ће  реализација бити прилагођена узрасту и развојним карактеристикама ученика. 

Садржаји ће бити прилагођани ученицима, како би најлакше и најбрже достигли наведени циљ.  

При томе, наставници ће настојати да, коришћењем разноврсних извора и релевантне историографске и етнографско-антрополошке литературе, 

ученицима пруже могућност да стекну јасну представу о прошлости народа коме припадају, али и окружења у коме живе: какав им је био начин 

живота и које су значајне личности обележиле њихову историју. Искористиће се  велике могућности које историја као наративни предмет пружа у 

подстицању ученичке радозналости, која је у основи сваког сазнања. Наставни садржаји ће бити представљени као "прича", богата 

информацијама и детаљима, како би историјски догађаји, појаве и процеси били предочени јасно, детаљно и динамично. Настава ће помоћи  

ученицима у стварању што јасније представе не само о томе шта се десило, већ и зашто се десило и какве су последице проистекле.  

Посебно место у настави историје имају питања, она која поставља наставник ученицима, 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, како у фази утврђивања и систематизације градива, тако и у обради наставних 

садржаја. У зависности од циља који наставник жели да оствари, питања могу имати различите функције: фокусирање пажње на неки садржај или 

аспект, подстицање поређења, трагање за појашњењем итд.  

Пожељно је што више користити различите облике организоване активности ученика (индивидуални рад, рад у пару, рад у групи, радионице или 

домаћи задаци, као што су семинарски радови, презентације, самостални и групни пројекти...).  

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 

омогућава ученицима да на очигледан и сликовит начин доживе простор на коме су се догађаји одвијали, олакшавајући им праћење промена на 

одређеној територији.  

Искористиће се  утицај наставе историје на развијање језичке и говорне културе (беседништва), будући да историјски садржаји богате и 

оплемењују језички фонд ученика. Неопходно је имати у виду интегративну функцију историје, која у образовном систему, где су знања 

подељена по наставним предметима, помаже ученицима да схвате повезаност и условљеност географских, економских и културних услова 

живота човека кроз простор и време.  

Одређене теме, по могућности, ће се настојати да се  реализују са одговарајућим садржајима из сродних предмета, а посебна пажња ће се  

посветити оспособљавању ученика за ефикасно коришћење информационо-комуникационих технологија (употреба Интернета, прављење Пауер 

поинт презентација, коришћење дигиталних аудио-визуелних материјала и израда реферата и матурског рада).  
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Образовни профил:Техничар за компјутерско управљање 

Предмет:Физичко васпитање 

Разред: Други 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи  72   72 

Недељни  2   2 

 

Циљ и задаци 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 специфичним 

условима живота и рада. 

Задаци: Задаци наставе физичког васпитања су: 

- 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.  

Садржаји програма усмерени су на:  

- развијање физичких способности  

- спортско-техничко образовање  
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- повезивање физичког васпитања са животом и радом. 

Активности наставника: 

Уупознаје ученике са циљевима и исходима наставе / учења, планом рада и начинима оцењивања; даје информације о наставној јединици, 

демонстрира је, прати вежбање ученика, континуирано прати њихов рад и напредак и оцењује их , организује групна такмичења ученика 

Активности ученика: 

Прате  усмено излагање наставника, прате презентовање градива и демонстрацију наставних јединица, вежбају, постављају питања, 

демонстрирају савладано градиво, учествују у групним такмичењима 

 

Ред. 

број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број часова  

по 

теми/модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Атлетика  

- По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

- Кратко опише основне карактеристике и 

правила атлетике,  

- Демонстрира  технику дисциплина из 

атлетике , поседује вештину, технику и 

тактику спортске игре као и вежбе из 

осталих програмом предвиђених садржаја 

Екологија, 

биологија 
20 2 18 

2. 
Спортска гимнастика – вежбе 

на справама  и  тлу 
 

- По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

- Демонстрира  технику дисциплина из 

гимнастике (вежби на справама и тлу) , 

поседује вештину, технику и тактику 

спортске игре као и вежбе из осталих 

програмом предвиђених садржаја 

Екологија, 

биологија 
10 / 10 

3. 
Спортска игра по избору 

 
 

- По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

- Детаљније опише правила спортске гране 

за коју показује посебан интерес - за коју 

школа има услове; 

Екологија, 

биологија 
42 2 40 
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- 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 

активностимаи 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, 
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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 

којме вежба, рекреира се и бави се 

спортом, што преноси у свакодневни 

живот 

Начини 

оцењивања 

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.  

Укупно: 72 4 68 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

Програм физичког васпитања је наставак програма физичког васпитања у основној школи, с тим што је усмерен на још интензивније остваривање 

индивидуалних и друштвених потреба у области физичке културе. Ради тога, овај програм заснован је на индивидуализацији процеса физичког 

васпитања:  

- обезбеђује повезивање знања са животом и праксом и каснијим опредељењима ученика;  

- заснован је на изборној настави за коју се ученици определе према свом афинитету и потребама;  

- обавезује школу на остваривање одређених задатака у овој области.  

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА  

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

мерење и тестирање;  

практична настава.  

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.  
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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.  

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 (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:  

Први разред до 12 км (укупно у оба правца);  

Други разред до 14 км (укупно у оба правца);  

Трећи разред до 16 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 које одреди Савез 

за школски спорт и олимпијско васпитање Србије које је уједно и организатор ових такмичења. 
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Образовни профил: Техничар за компјутерско управљање 

Предмет: Математика 

Разред: Други 

Службени гласник РС-Просветни гласник: ("Сл. гласник СРС – Просветни гласник", бр. 6/90 и "Сл. гласник РС – Просветни гласник", бр. 4/91, 

7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 

10/2009, 5/2010, 8/2010 - испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015 i 11/2016) 

 

Годишњи и недељни фонд часова   

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 148 / / / 148 

Недељни 4 / / / 4 

 

Циљ и задаци предмета 

 

Циљ наставе математике је да ученици усвоје знања, развију вештине, формирају ставове потребне за схватање појава и законитости у природи, 

решавање разноврсних задатака из струке и свакодневног живота, наставак математичког образовања и самообразовања и развијање личности 

ученика. 

Задаци наставе математике су: 

- 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 простори разумевање узајамних односа геометријских фигура 

- Развијање систематичности, уредности, прецизности, темељности, истрајности, критичности у раду; 

- Оспособљавање за примену стечених знања како у математици тако и у осталим предметима; 

- Формирање математичке културе која подразумева свест о универзалности и примени математике и математичког начина мишљења; 

- Развијање способности потребних за решавање проблема и нових ситуација у процесу рада и свакодневном животу. 

Активности наставника: 

- редовно пратити рад и залагање ученика на часу, 

- водити рачуна о индивидуализацији приступу ученику, 
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- подстицати ученике да опажају, примењују, препознају, упоређују, изводе закључке,  повезују знања са другим областима и другим 

предметима, решавају проблеме, практично примењују омогућити подстицајну средину за рад и учење, 

- охрабрује, помаже и подстиче ученике, 

- инсистирати на систематичности у раду и поштовању принципа и правила рада, 

- инсистирати на практичној примени стечених знања, 

- оцењивањем мотивисати ученике за учење, 

- оцењивањем проценити ниво постигнућа ученика. 

Активности ученика: 

- активан приступ при излагању новог градива и изради задатака на часу, 

- практична примена стечених знања, 

- активно учешће у раду, 

- самопроцењивање напретка , 

- навести очекиване активности ученика с обзиром на тему ( запажа, упоређује, примењује, повезује, решава проблем, организује, 

повезује знања са другим областима, ослања се на претходно искуство.... ). 

 

Ред. 

број 

теме/мо

дула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  по 

теми/моду

лу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Степеновање и кореновање 
2.МА.1.1.2. 

2.MA.2.1.5 

- Дефинише појам степена и израчуна 

степен са целобројним изложиоцем; 

- Примењује операције са степенима; 

- Повезује операције са степенима, 

посебно степен броја 10 и то примењује у 

физици и ОЕТ; 

- Дефинише степен са рационалним 

изложиоцем, повезује степен и корен, 

пребацује из једног облика у други; 

- Примењује операције за рад са коренима; 

- Разуме појам рационалисања разломка; 

- Рационалише разломке користећи 

особине корена и применом формуле за 

Стручни 

предмети 

Основе 

електротехни

ке 

физика 

29 9 20 
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квадрат бинома; 

- Дефинише појам комплексног броја и 

имагинарне јединице; 

- Примењује основне операције на 

комплексне бројеве; 

- Повезује знање о комплексним бројевима 

на примере из ОЕТ; 

2. 
Квадратна једначина и 

квадратна функција 

2.МА.1.1.6. 

2.MA.1.3.2 

. 

2.МА1.3.3 

2.МА.2.1.7. 

2МА.3.1.4 

- Препознаје квадратну једначину; 

- Примени формулу за решење квадратне 

једначине; 

- Реши потпуну и непотпуну квадратну 

једначину; 

- Дефинише Виетове формуле и примени 

их; 

- Растави квадратни трином на чиниоце; 

- Одреди природу решења квадратне 

једначине; 

- Скицира график квадратне једначине и 

прочита особине са графика; 

- Повеже природу решења са положајем 

графика у односу на х осу; 

- Реши квадратну неједначину помоћу 

графика одговарајуће функције; 

- Реши систем једначина од којих је бар 

једна квадратна; 

- Препозна ирационалну једначину, одреди 

област дефинисаности и реши је 

стручни 

предмети 
39 12 27 

3. 
Експоненцијална и 

логаритамска функција 

2.МА.1.3.2 

2.МА1.3.3 

2.МА2.3.3. 

- Препозна експоненцијалну функцију; 

- Скицира график експоненцијалне 

функције и прочита особине; 

- Препозна експоненцијалну једначину и 

реши је свођењем на исту основу, или 

Физика,хемиј

а ,стручни 

предмети 

24 9 15 
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методом смене; 

- Зна да степен позитивног броја мора бити 

позитиван; 

- Дефинише појам инверзне функције; 

- Дефинише логаритам, његове особине и 

операције сда њим; 

- Уме да скицира грарфик логаритамске 

функције и прочита његове особине; 

- Зна да реши једноставне логаритамске 

једначине; 

- Зна када је логаритам дефинисан и то 

користи за решавање једначина; 

- Зна да реши просте експоненцијалне и 

логаритамске неједначине; 

4. Тригонометријске функције 

2.МА.1.3.2. 

2.МА.1.3.3 

2.МА.2.3.3 

- Дефинише основне тригонометријске 

функције и представи их на 

тригонометријском кругу; 

- Зна основне тригонометријске 

идентичности и примени их; 

- Скицира графике функција и повеже то 

знање са ОЕТ; 

- Примени адиционе формуле; 

- Трансформише збир и разлику у 

производ и обрнуто; 

- Реши једноставније једначине и 

неједначине; 

- Дефинише синусну и косинусну теорему; 

- Примени теорему на решавање троугла; 

- Примени стечена знања у механици, 

машинским елементима,физици 

Основе 

електротехни

ке 

,стручни 

предмети 

44 18 26 
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Писмени  задаци  са  

исправком 

 

 

 

 
 12 - 12 

Начини 

оцењивања 

1. усмену проверу знања; 

2. писмене задатке; 

3. контролне вежбе; 

4. посматрање активности на 

часу. 

Укупно: 148 48 100 

 

Образовни стандарди: 

2.МА.1.1.2. Израчунававредност бројевног израза у коме се појављују сабирање, одузимање, множење, дељење, степеновање и кореновање и при 

томе по потреби користи калкулатор или одговарајући софтвер. 

2.MA.2.1.5. Трансформише алгебарске изразе. 

2.МА.1.3.3. Анализира графички представљене функције (одређује нуле, знак, интервале монотоности, екстремне вредности и тумачи их у 

реалном контексту). 

2.МА.1.1.6. Решава једноставне проблеме који се своде на линеарне неједначине и једноставне квадратне неједначине. 

2.МА.1.3.2.Разуме појам,израчунава вредност,користи и скицира график линеарне,квадратне,степене,експоненцијалне,логаритамске и 

тригонометријских функција синуса и косинуса. 

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

 2.МА2.3.3 Уме да скицира графике елементарних функција и да их трансформише користећи транслације и дилатације дуж координатних оса. 

2.МА3.1.4 Решава једначине са параметром. 

Начин остваривања програма :  

Настава се изводи са целим одељењем у учионици . 

Поред обавезних писмених  задатака реализују се и писмене провере знања у облику тестова и контролних вежби.  

У реализацији садржаја програма  

поред традиционалних метода  дијалошка са фронталним  

обликом рада  комбинују се и различите методе активног учења ,учење кроз пажљиво  

конструисане активности, учење кроз рад, извршавање задатака и личну акцију која треба да доведе  до постављених исхода на основу којих се 

врши вредновање рада ученика. 
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Образовни профил: Техничар за компјутерско управљање 

Предмет: Физика 

Разред: Други 

Службени гласник РС-Просветни гласник:"Сл. гласник СРС – Просветни гласник", бр. 6/90 и "Сл. гласник РС – Просветни гласник", бр. 4/91, 

7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 

10/2009, 5/2010, 8/2010 - испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015 i 11/2016) 

 

 Годишњи и недељни фонд часова   

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 72 / / / 72 

Недељни 2 / / / 2 

 

Циљ и задаци 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; 

- Развијање свести о значају експеримента при упознавању, разумевању и проверавању физичких законитости; 

- Стицање способности за уочавање, формулисање и решавање једноставнијих проблема; 

- Схватање значаја физике за технику и природне науке; 

- Развијање способности и вештина за примену знања из физике у струци; 

- Стицање знања о природним ресурсима, њиховој ограничености и одрживом коришћењу; 

- Развијање правилног односа ученика према заштити, обнови и унапређењу животне средине; 

- Стицање основних сазнања о процесима и производима различитих технологија; 

- Развијање радних навика и одговорности. 

-  

Активности наставника: 

- редовно пратити рад и залагање ученика на часу; 

- водити рачуна о индивидуализацији приступу ученику; 

- подстицати ученике да опажају, примењују, препознају, упоређују, изводе закључке,  повезују знања са другим областима и другим 

предметима, решавају проблеме, практично примењују омогућити подстицајну средину за рад и учење; 
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- охрабрује, помаже и подстиче ученике; 

- инсистира на систематичности у раду и поштовању принципа и правила рада; 

- инсистира на практичној примени стечених знања; 

- оцењивањем мотивише ученике за учење; 

- оцењивањем процењује ниво постигнућа ученика; 

Активности ученика: 

- активан приступ при излагању новог градива и изради задатака на часу; 

- практична примена стечених знања; 

- активно учешће у раду; 

- самопроцењивање напретка; 

 

Ред. 

број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова по 

теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Магнетно поље 

2.ФИ.1.3.1. 

2.ФИ.1.3.2. 

2.ФИ.1.3.3. 

2.ФИ.1.3.4. 

2.ФИ.1.3.5. 

2.ФИ.1.3.6. 

- Наведе основне особине и величине 

магнетног поља 

- Дефинише Лоренцову и Амперову силу 

- Дефинише електромагнетну индукцију, 

самоиндукцију и узајамну индукцију 

Математика

ОЕТ 
16 8 8 

2. Осцилације 

2.ФИ.1.1.1. 

2.ФИ.2.1.1. 

2.ФИ.3.1.3. 

 

- Дефинише хармонијске осцилације 

- Објасни пригушене, принудне 

осцилације 

- Разуме појаву резонанције и наведе 

неке примере из свакодневног живота 

где је ова појава заступљена 

- Објасни електромагнетне осцилације 

Математика 

механика 
10 7 3 

3. Таласи 

2.ФИ.1.1.1. 

2.ФИ.1.1.6. 

2.ФИ.1.4.1. 

2.ФИ.1.4.2. 

- Дефинише механички талас и величине 

које га описују 

- Објасни шта је звук 

- Схвати електромагнетне таласе 

Математика 

механика 
18 11 7 
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- Разуме појаву интерференције, 

дифракције и дисперзије светлости 

4. Основи квантне физике 

2.ФИ.1.5.1. 

2.ФИ.1.5.2. 

2.ФИ.2.5.3. 

2.ФИ.3.5.2. 

2.ФИ.3.5.4. 

- Дефинише  квант енергије 

- Разуме фотоелектрични ефекат 

- Објасни Де Брољеву теорију. 

Математика 6 3 3 

5. 
Основи атомске и нуклеарне 

физике 

2.ФИ.1.5.2. 

2.ФИ.1.5.4. 

2.ФИ.1.5.5. 

2.ФИ.2.5.2. 

2.ФИ.2.5.3 

2.ФИ.2.5.4. 

- Објасни Борове постулате 

- Разуме принцип рада ласера 

- Дефинише структуру и особине 

атомског језгра 

- Разуме дефект масе 

- Дефинише врсте радиоактивног 

зрачења 

Математика 

хемија 
16 10 6 

6. Лабораторијске вежбе 2.ФИ.1.1.8. 
- упознати са начином извођења 

лабораторијске вежбе: 
Математика 6  6 

Начини 

оцењивања 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

1.усмену проверу знања 

2.писмену провера знања 

3. тестове знања 

4.праћење остварености исхода 

и стандарда 

Укупно: 72 39 33 

 

Образовни стандарди: 

2.ФИ.1.1.1. Описује и објашњава физичке појаве: равномерно праволинијско кретање, равномерно променљиво праволинијско кретање, пренос 

притиска кроз течности и гасове, пливање тела, механичка осциловања и таласи. 

2.ФИ.1.1.6.Познаје услове за настајањезвукаи зна да наведењегова основна својства као механичког таласа 
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2.ФИ.1.1.8. Користи уређаје и мерне инструменте за мерење физичких величина:растојање, временски интервал, маса, сила, 

притисак2.ФИ.1.2.1.Разликује параметре гаса и својства идеалних гасова; зна све мерне јединице у којима се изражавају 

2.ФИ.1.3.1.Описује и објашњава физичке појаве: деловање електричног поља нанаелектрисане честице и проводник, електростатичку заштиту, 

кретање наелектрисаних честица у електричном и магнетном пољу, магнетну интеракцију наелектрисања у кретању, узајамно деловање два 

паралелна праволинијска струјна проводника, појаву електромагнетне индукције, принцип рада генератора наизменичне струје 

2.ФИ.1.3.3.Познаје релације и физичке величине које описују деловање магнетног поља на наелектрисане честице и проводник са струјом 

(Лоренцова и Амперова сила). 

2.ФИ.1.3.4.Разликује електромоторну силу и електрични напон, унутрашњу отпорност извора струје и електричну отпорност проводника и зна 

величине од којих зависи отпорност проводника. Разликује отпорности у колу једносмерне и наизменичне струје (термогена отпорност, 

капацитивна и индуктивна отпорност). 

2.ФИ.1.3.5.Уме да објасни појаву електромагнетне индукције и зна Фарадејев закон. 

2.ФИ.1.3.6.Наводи примере практичне примене знања из физике оелектричним и магнетним појавамаи решава једноставне проблеме и задатке 

користећи Кулонов, Омов и Џул-Ленцов закон и примењује их у пракси 

2.ФИ.1.4.1.Разуме природу светлости и њена основна својства (електромагнетна природа, видљиви део спектра, таласна дужина, фреквенција и 

брзина); уме да наброји и опише физичке појавевезане за таласну природу светлости.  

2.ФИ.1.4.2.Описује и објашњава спектар електромагнетних таласа у видљивом делу ибоје предмета. 

2.ФИ.1.5.1.Наводи својства фотона и микрочестица.  

2.ФИ.1.5.2.Описује основне појаве у микросвету, емисију и апсорпцију фотона, радиоактивност, фисију и фузију, рендгенско зрачење. 

2.ФИ.1.5.3.Описује основне моделе у атомској физици, Радефордов и Боров модел атома, модел језгра, модел молекула. 

2.ФИ.1.5.4.Набраја својстварендгенског и ласерског зрачења, као и алфа, бета и гама зрачења. 

2.ФИ.1.5.5.Препознаје опасност од електромагнетног и радиоактивног зрачења;зна основе дозиметрије; 

познаје примену изотопа, рендгенског и ласерског зрачења у медицини иосталим областима 

2.ФИ.2.1.1.Описује и објашњава физичке појаве: равномерно кружно кретање, равномерно променљиво кружно кретање, хоризонталан 

хитац,сударетела, протицање идеалне течности, појам средње брзине, законе одржања,хармонијске пригушене осцилације 

2.ФИ.2.5.2.Разумеосновна својства проводника, полупроводника и изолатора на основу зонске теорије кристала. Зна основна својства 

суперпроводника.  

2.ФИ.2.5.3.Објашњава појаве: фотоефекат, радиоактивност, трансмутација елемената, фисија, фузија, емисија и апсорпција зрачења, енергија везе, 

стимулисано зрачење и ласерски ефекат. 

2.ФИ.2.5.4.Објашњава основне моделе у атомској физици,Борове нивое енергије, изградњу периодног система, структуру језгра 

2.ФИ.3.1.3.Објашњавапојаве везане за принудне осцилације;пригушене осцилације, Доплеров ефекати слагање таласа;зна 

да решава сложене задатке о осцилацијама и таласима 
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2.ФИ.3.5.2.Анализира појаве: фотоефекат, Комптонов ефекат, радиоактивност, рендгенско зрачење, зрачење апсолутног црног тела, нуклеарне 

реакције, закон радиоактивног распада. 

2.ФИ.3.5.4.Анализира Де Брољеву релацију, Хајзенбергове релацијенеодређености идуалну природу материје 

Начин остваривања програма :  

Настава се изводи са целим одељењем у учионици . 

Поред обавезних писмених  задатака реализују се и писмене провере знања у облику тестова и контролних вежби.  

У реализацији садржаја програма поред традиционалних метода  дијалошка са фронталним обликом рада  комбинују се и различите методе 

активног учења ,учење кроз пажљиво конструисане активности; учење кроз рад, извршавање задатака и личну акцију која треба да доведе  до 

постављених исхода на основу којих се врши вредновање рада ученика 

 

 

 

 

Образовни профил: Техничар за компјутерско управљање 

Предмет: Грађанско васпитање 

Разред: Други 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 37 / / / 37 

Недељни 1 / / / 1 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ: 

 Циљ ове радионице је да ученици науче да анализирају и схвате избор проблема.  

Задаци:  

Развијање способности за анализирање и избор проблема 
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Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  по 

теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1 

Права и одговорности 

Основни појмови Потребе 

и права Права и правила у 

учионици, Права и закони 

 

-да ученици разумеју природу и 

начин успостављања друштвених, 

етичких и правних норми и правила 

и њихову важност за заједнички 

живот; 

-Да се ученици уведу у разумевање 

појма права и упознају са 

Конвенцијом о правима детета и 

другим међународним документима 

која се баве људским правима; 

-да ученици науче врсте права и 

разумеју односе међу правима и 

узајамност права и одговорности; 

-да се код ученика развије 

осетљивост за кршење права, 

спремност за заштиту сопствених и 

права других и науче технике 

залагања за остваривање права 

детета; да се ученици подстакну и 

оспособе за активну партиципацију у 

животу школе; 

Социолигија 

8 8  

2 
Међународни документи о 

заштити права 
 

-да ученици разумеју природу и 

начин успостављања друштвених, 

етичких и правних норми и правила 

и њихову важност за заједнички 

живот; 

-Да се ученици уведу у разумевање 

појма права и упознају са 

Социолигија 

8 8  
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Конвенцијом о правима детета и 

другим међународним документима 

која се баве људским правима; 

-да ученици науче врсте права и 

разумеју односе међу правима и 

узајамност права и одговорности; 

3 

Планирање и извођење 

акција у корист права 

-Сагледавање промена 

-Партиципација у школи 

-Избор проблема I и  II 

-Како решити проблем I и  

II 

-Израда плана акције I и II 

-Анализа могућих ефеката 

акције 

-Приказ и анализа групних 

радова 

-Планирање и извођење 

акција 

  

Социолигија 

16 16  

4 
Анализа и евалуација.Шта 

носим са собом 
  

 

5 5  

Начини 

оцењивања 
 Укупно: 37 37  
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Образовни профили: Техничар за компјутерско управљање 

Предмет: Верска настава –Православни катихизис 

Разред: Други 

Службени гласник РС - Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 37 \ \ \ 37 

Недељни 1 \ \ \ 1 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ: верске наставе у другом разреду је изграђивање свести код ученика да је лична заједница човека са Богом и са другим човеком основ 

постојања, као личности и природе човека, тако и постојања природе уопште. Ово гледиште треба утемељити најпре на учењу Православне Цркве 

о Богу који је један али у исто време и тројичан - заједница личности Оца са Сином и Светим Духом, а затим и на људском искуству личности. 

Задаци: у настави православног катихизиса (веронауке) су да код ученика: 

развије отвореност и однос према Богу као Другој и другачијој Личности у односу на нас, као и отвореност и однос према другом човеку као 

икони Божјој, личности, такође, другачијој у односу на нас, те да се између ове две релације оствари узајамно зависна веза (свест о заједници); 

развије способност за постављање питања о целини и најдубљем смислу постојања човека и света, људској слободи, животу у заједници, 

феномену смрти, односу са природом која нас окружује и друго, као и за одговарање на питања у светлу православне хришћанске вере и искуства 

Цркве; 

изгради способност дубљег разумевања и вредновања културе и цивилизације у којој живе, успона и падова у историји човечанства, као и 

достигнућа у разним областима стваралаштва (при чему се остварује комплементарност са другим наукама); 

помогне у одговорном обликовању заједничког живота са другим, у изналажењу равнотеже између властите личности и заједнице, у остварењу 

сусрета са светом (са људима различитих култура, религија и погледа на свет, са друштвом, са природом) и са Богом; најзад, 

изгради уверење да је свет и све што је у њему, створен за вечност, да су сви створени да буду причасници вечног живота, те да се из те 

перспективе код ученика развије способност разумевања, преиспитивања и вредновања сопственог односа према другом човеку као 

непоновљивом бићу и према творевини Божјој и изгради спремност на покајање. 

Активности наставника:Излаже наставну јединицу усмено, презентује градиво презентацијом, прати рад ученика, припрема наставне 

материјале, саставља задатке за рад, прати рад ученика, процењује њихове активности и постигнућа и оцењује их. 
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Активности ученика:Прате  усмено излагање наставника, прате презентовање градива и наставних јединица, вежбају са припремљених 

наставних материјала, постављају питања, презентују  савладано градиво. 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  по 

теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Увод  

Ученик ће моћи да сагледа садржаје 

којима ће се бавити настава 

Православног катихизиса у току 2. 

године средњошколског образовања; 

моћи да уочи какво предзнање 

градива Православног катихизиса 

има из обрађеног у претходном 

разреду; бити мотивисан да похађа 

часове православног катихизиса 

 

1 1 0 

2. 
Стварање света и 

човека 
 

Ученик ће моћи да интерпретира 

учење Цркве о стварању света; моћи 

да објасни да је човек икона Божја 

зато што је слободан; моћи да 

објасни да је човек подобије Бога 

зато што је способан за заједницу; 

моћи да објасни да је Бог створио 

свет са циљем да вечно живи у 

заједници са Њим; бити подстакнут 

да просуђује о смислу постојања 

човека и света; моћи да разликује 

особености створеног и нествореног; 

моћи да развија одговорност за 

сопствени живот и живот других; 

моћи да преиспитује и вреднује 

сопствени однос према Богу, другом 

Српски језик и 

књижевност 

Историја 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Екологија 

Грађанско 

васпитање 
7 5 2 
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човеку и према творевини Божјој 

3. Прародитељски грех  

Ученик ће моћи да објасни у чему се 

састоји прародитељски грех; моћи да 

сагледа последице прародитељског 

греха и начин њиховог 

превазилажења; моћи да објасни 

каква је улога човека у остваривању 

назначења света; моћи да просуди о 

важности учествовања у 

литургијском сабрању за сопствено 

спасење; бити подстакнут да се 

одговорније односи према природи; 

моћи да стекне увид у личну 

одговорност за своје поступке; моћи 

да уочи значај покајања за своје 

спасење. 

Српски језик и 

књижевност 

Историја 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Екологија 

Грађанско 

васпитање 7 6 1 

4. 

Свештена историја 

спасења (од Адама до 

Израиља) 

 

Ученик ће моћи да уочи да се Бог у 

Старом и Новом Завету открива као 

личност и да позива човека у 

заједницу са Њим; моћи да, на 

примеру Каина и Авеља, закључи да 

је свако убиство – братоубиство; 

моћи да, на примеру Ноја, схвати 

значење појма праслика Христа и 

Цркве као места спасења; моћи да, 

на примеру Вавилонске куле, схвати 

да ни једна људска заједница мимо 

Бога не води остварењу човековог 

назначења; моћи да разуме да је 

откривење Аврааму почетак 

остваривања Цркве у историји; бити 

свестан да је за богопознање 

Српски језик и 

књижевност 

Историја 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Екологија 

Грађанско 

васпитање 
6 6 0 
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неопходан личан сусрет са Богом; 

моћи да разуме да је обећање 

потомства дато Аврааму духовног 

карактера. 

5. 

Свештена историја 

спасења (од Мојсија 

до Христа) 

 

Ученик ће знати да је старозаветна 

вера – вера у једнога Бога; моћи да 

објасни нека од старозаветних 

пророштава која су се остварила у 

личности Христовој; моћи да наведе 

који старозаветни догађаји јесу 

праслика Сина Божјег и новозаветне 

Цркве. моћи да повезује догађаје 

старозаветне и новозаветне историје; 

моћи да уочи разлику између 

уобичајеног значења речи пророк и 

њеног библијског смисла; моћи да, 

на примеру пророчке делатности, 

увиди значај старања о социјално 

угроженим категоријама друштва; 

моћи да схвати, на примеру 

Израиља, да Црква има 

наднационални карактер; моћи да 

упореди Десет заповести са 

Христовим заповестима о љубави; 

знати да је месијанска идеја 

присутна током старозаветне 

историје; моћи да промишља о 

сопственом месту у историји 

спасења;. 

Српски језик  

Историја 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Екологија 

Грађанско 

васпитање 

10 6 4 

6. Старозаветна ризница  

Ученик ће моћи да се, подстакнут 

примерима, смелије суочи са грехом 

самооправдавања и сваким грехом, 

Српски језик 

Историја 

Ликовна култура 
6 3 3 
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уопште; моћи да уочи у којој мери је 

напредовао и савладао градиво 

Православног катихизиса2. разреда 

средње школе. 

Музичка култура 

Екологија 

Грађ. васпитање 

Начини 

оцењивања 

Усмено испитивање,  

писмено испитивање, 

посматрање понашања  ученика 

                                                                     Укупно: 37 27 10 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

Катихизација (веронаука, изучавање истине вере) јесте литургијска делатност. То значи да је она заједничко дело катихете (вероучитеља) и 

његових ученика. Свака истина вере предаје се и преноси као реалност самога живота, као опис искуства, првенствено као реалност живота у 

Цркви и опис њеног искуства. Нема и не може бити апстрактних истина и аксиома. Катихеза ("веронаука") не постоји ради гомилања података и 

информација или у служби теоретског "знања о вери" него као мистагогија, увођење у праксу живота и отварање могућности да ученик и лично 

усвоји искуство Цркве кроз слободно учешће у њеном животу, првенствено у њеној Литургији. 

Наставни процес ће имати свој пуни смисао и успех заједничким учешћем катихете (вероучитеља) и његових ученика у Литургији и у свим 

облицима и изразима живота у Цркви. 

Катихета (вероучитељ) дужан је да помогне својим ученицима да превазилазе неповерење према другима и да се истовремено ослобађају 

претеране и нездраве заокупљености собом и својим стварним и привидним проблемима. Часови катихизиса (веронауке) биће, следствено, 

усмерени на изграђивање поверења, љубави и заједништва међу ученицима у одељењу и у школи, као и у односу према људима уопште. 

Развијање овакве животне оријентације код ученика биће праћено и неговањем осећања одговорности за животну средину и за природу као 

целину. 

Притом ученици треба да осете да остваривање јединства са другима нипошто не значи опасност по њих, понајмање пак значи укидање личне 

различитости и особености. Напротив: прихватајући једни друге и показујући узајамну љубав, млади - и сви људи - истовремено чувају, поштују 

и унапређују своју и туђу личност, односно личну самосвојност сваког појединца. 

У складу са оваквим циљем наставног процеса, при обради наставних јединица - заступљеној и овде, као и у основној школи, првенствено на 

динамичан начин и дијалошким методом - треба ставити нагласак више на доживљајно, а мање на сазнајно, више на формативно, а мање на 

информативно. Циљ ће бити постигнут ако ученик, уз несебичну и ненаметљиву помоћ свога катихете, открије и себе и друге као непоновљиву 

вредност, а свој животни програм дефинише као трајни подвиг прихватања и поштовање других, стицања поверења и љубави према њима. 

Притом би он спонтано препознао Цркву као простор остваривања личности и заједнице, а једног у Тројици Бога као извор и пуноћу тога датог и 

задатог животно-вредносног програма. 
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Образовни профил:Техничар за компјутерско управљање 

Предмет: Механика 

Разред: Други 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи  72   72 

Недељни  2   2 

 

Циљ и задаци предмета 

 

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

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

других сродних дисциплина. 

Задаци: 

- стицање знања о методама и поступцима решавања проблема у техници; 

- стицање знања о врстама и законитостима кретања материјалне тачке; 

- стицање знања о кинематици крутог тела, транслаторном кретању, обртању и раванском кретању; 

- стицање знања о општим законима динамике тачке, дефиниција рада и снаге; 

- стицање знања о динамици крутог тела; 

- оспособљавање за примену закона кинематике и динамике у решавању задатака и проблема машинске праксе; 

- развијању логичког мишљења и расуђивања и систематичности у решавању техничких проблема. 

Активности наставника: 

Излаже наставну јединицу усмено, презентује градиво презентацијом, демонстрира, прати рад ученика, модерира рад ученика, припрема наставне 

материјале, саставља задатке за рад, прати рад ученика, процењује њихове активности и постигнућа и оцењује их. 

Активности ученика: 

Прате  усмено излагање наставника, прате презентовање градива и демонстрацију наставних јединица, вежбају са припремљених наставних 

материјала, постављају питања, демонстрирају савладано градиво. 
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Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 

Исходи по наставној 

теми/модулу 
Корелација 

Број часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. УВОД  

По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да закључи о : 

- Задатаку, значају, подели и 

примени механике у пракси. 

Основним  појмовима  и 

предмету кинематике 

Физика, статика 

2 1 1 

2. КИНЕМАТИКА ТАЧКЕ  

По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да користи:  

Појмове  крутог тела и  

материјалне тачке. Коначне 

једначине кретања тачке 

Физика, статика, 

математ 

10 6 4 

3. КИНЕМАТИКА КРУТОГ ТЕЛА  

По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да: 

Одреди положаја крутог тела у 

простору 

Физика, статика, 

математика 
1 1  

4. 
ТРАНСЛАТОРНО КРЕТАЊЕ 

КРУТОГ ТЕЛА 
 

По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да одреди-

,Коначне једначине кретања, 

линије путања, брзине и 

убрзања тачке тела. 

Физика, статика, 

математика 

2 2  

5. 
ОБРТАЊЕ КРУТОГ ТЕЛА ОКО 

НЕПОКРЕТНЕ ОСЕ 
 

По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да одреди 

Коначне једначине обртања, 

линије путања тачака тела, 

угаона брзина и број обртаја 

тела, угаоно убрзање тела, 

брзине и убрзања тачака тела. 

Обртање спрегнутих крутих 

Физика, статика, 

математика 

7       4 3     
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тела (каишника, фрикционих 

точкова, зупчаника) око 

непокретних oca. Преносни 

однос. 

6. 
РАВАНСКО КРЕТАЊЕ КРУТОГ 

ТЕЛА 
 

По завршетку теме 

ученик ће бити у стању да 

одреди: Коначне једначине 

кретања, брзине и убрзања 

тачака тела. 

Физика, статика, 

математика 

10 5 5 

7. 
КИНЕМАТИКА СЛОЖЕНОГ 

КРЕТАЊА ТАЧКЕ 
 

По завршетку теме ученик ће 

бити у стању даобјасни: 

Апсолутно, релативно и 

преносно кретање тачке. 

Одређивање брзине и убрзања 

тачке при сложеном кретању. 

Физика, статика, 

математика 

4 2 2 

8. УВОД у ДИНАМИКУ  

По завршетку теме ученик ће 

бити у стању схвати: 

Основне појмове и предмет 

динамике. Њутнове законе. 

Физика, 

статика, математика 
2 2  

9. 
ДИНАМИКА МАТЕРИЈАЛНЕ 

ТАЧКЕ 
 

По завршетку теме 

ученик ће бити у стању да 

решава проблеме из: 

Праволинијскг кретања 

материјалне тачке. 

Криволинијског кретања 

материјалне тачке. Хитца. 

Физика, статика, 

математика 

6 3 3 

10. 
ОПШТИ ЗАКОНИ ДИНАМИКЕ 

ТАЧКЕ 
 

По завршетку теме 

ученик ће бити у стању да 

решава проблеме из: 

 Закона о количини 

кретања, одржања количине 

кретања материјалне тачке. 

Физика, статика, 

математика 

7 4 3 
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Закон момента количине 

кретања материјалне тачке. 

Рад. Снага. Закон о промени 

кинетичке енергије и закон о 

одржању механичке енергије. 

11. ВЕЗАНА ТАЧКА  

По завршетку теме 

ученик ће бити у стању да 

решава проблеме из:  

Веза. Кретања тешке 

тачке по глаткој и храпавој 

равни. Математичког клатна. 

Физика, статика, 

математика 

3 2 1 

12. 

ДИНАМИКА СЛОЖЕНОГ 

КРЕТАЊА МАТЕРИЈАЛНЕ 

ТАЧКЕ 

 

По завршетку теме 

ученик ће бити у стању да 

решава проблеме из: 

Инерционих и неинерционих 

система 

Физика, статика, 

математика 

4 3 1 

13. ГЕОМЕТРИЈА МАСА  

По завршетку теме 

ученик ће бити у стању да 

решава проблеме из: 

Средишта маса. Хајгенс-

Штајнерова теореме... 

Физика, статика, 

математика 

5 3 2 

14. 
ДИНАМИКА КРУТОГ 

ТЕЛА 
 

По завршетку теме 

ученик ће бити у стању да 

користи Једначине динамике 

крутог тела, Обртања крутог 

тела око непокретне осе. 

Раванског кретања крутог 

тела. 

Физика, статика, 

математика 

9 5 4 

Начини 

оцењивања 

Усменим путем, контролна вењба, 

самостални практични рад, графички рад, 

посматрање активности на часу 

Укупно: 72 43 29 
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Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

КИНЕМАТИКАУ уводном делу треба нагласити значај одређивања положаја тачке у равни и простору јер је то основа за изучавање кинематике и 

динамике. Свим ученицима морају бити потпуно јасни појмови крутог тела и материјалне тачке, као и то што су коначне једначине кретања тачке, 

путања, линија путање, закон пута. 

Раванско кретање крутог тела ученици треба поступно да упознају и увежбају, а тек на самом крају у целини да увежбају неколико 

погодних примера. С обзиром на значај овог дела кинематике потребно је чешће проверавати у којој мери су ученици савладали материју. 

ДИНАМИКА 

Осцилаторно кретање, због своје сложености, треба обрадити на најједноставнијим примерима. 

Тежиште излагања у динамици треба да буде на садржајима: рад, снага, степен корисног дејства, кинетичка и потенцијална енергија, 

количина кретања и сл. а за које треба урадити већи број примера будући да је њихова примена у машинству многострука. Динамику система 

објаснити простим примерима. 

Моменти инерције се користе код практичних проблема а мање се инсистира на њиховом извођењу. 

Ученицима давати за домаће задатке примере из техничке праксе. 

Познато је да ученици при решавању задатака из механике наилазе на знатне тешкоће, мада се задаци темеље на неколико једноставних 

основних закона и принципа. Због тога ученика треба уводити у методологију решавања задатка. 

Обратити пажњу на корелацију са стручним предметима, физиком и математиком. 

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

треба оспособљавати за: самостално проналажење, систематизовање и коришћење информација из различитих извора (стручна литература, 

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

предмета са свакодневним искуством, садржајима других предмета и др.); тимски рад; самопроцену ; презентацију својих радова и групних 

пројеката и ефикасну визуелну, вербалну и писану комуникацију. 

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

информације, а оцењивање ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују 

сопствени напредак  у остваривању задатака предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију . 
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Образовни профил: Техничар за компјутерско управљање 

Предмет:Електротехника и електроника 

Разред: Други  

Службени гласник РС-Просветни гласник: :("Сл. гласник СРС – Просветнигласник", бр. 6/90 и "Сл. гласник РС – Просветнигласник", бр. 4/91, 

7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 

10/2009, 5/2010, 8/2010 - испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015 i 11/2016) 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 72 / / / 72 

Недељни 2 / / / 2 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ: Циљ наставе предмета електротехнике и електронике је да ученици упознају конструкцију, рад и улогу електротехничких и електронских 

машина. уређаја и опреме кoja се примењују у машинству, као и средства за напајањем електричном енергијом. 

Задаци: Задаци наставе предмета електротехнике и електронике су: 

• Упознавање основних закона и принципа електротехнике и електронике на којима се заснива рад машина и уређаја; 

• Упознавање конструкције, начина рада и радних карактеристика мотора, генератора( трансформатора, постројења за пренос енергије и 

уређаја електронике који се примењују у машинству; 

• Оспособљавање за мање интервенције при раду електроопреме на машинама и уређајима; 

• Оспособљавање за мање интервенције при раду компјутерски управљаним машинама. 

Активности наставника: 

- Посредовање између ученика и градива ( усмеравање да градиво иде у сусрет ученику, а ученик градиву ); 

- Помоћ у вођењу, и вођење процеса учења; 

- Предавањем , дискусијом и демонстрацијом упознати ученике са основним електронским елементима, елементима електричних исталација, 

електричнм машинама и склоповима; 

- Оцењивањем проценити ниво постигнућа ученика; 

- Идентифовати  напредак у учењу и постигнућима ученика. 

Активности ученика: 

- Мобилисање претходних знања и искустава;  



Машинска школа „Радоје Дакић“ 2018 -2022. 

 

 

78 

- Самостално проналажење информација; 

- Уочавање, дефинисање и решавање проблема; 

- Индивидуални рад на текстовима из дате области; 

- Јавно саопштавање о неком садржају; 

- Аргументовано дискутовање о проблему из области; 

- Анализа проблема и слободно размишљање и истраживање о датим проблемима у области. 

 

Ред. 

број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по 

теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Увод / - да зна значај и улогу електротехнике  
-  

- 1 1  

2. Електростатика / 

- разуме и објасни шта је наелектрисano 

тело и електрично поље; 

- објасни Кулонов закон; 

- зна шта су кондензатори и од чега за- 

виси њихов капацитет; 

- зна како се везују кондензатори; 

- зна шта су електрични потенцијал и 

напон; 

-  

- 4 3 1 

3. Једносмерне струје / 

- -зна шта је електрична струја и каква 

дејства има; 

- да објасни од чега зависи електрична 

отпорност и шта су отпорници; 

- зна основне законе(Омов,Џулов, Ки-

рхофове); 

- зна да врши прорачун везивања 

отпорника. 

-  

- 7 5 2 
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4. Електромагнетизам / 

- објашњава магнетно поље, његове 

законитости и појаве које га каракте-

ришу; 

- описује магнетно поље у материја- лној 

средини; 

- дефинише магнетна кола и величине 

- објашњава принцип рада 

трансформатора. 

-  

- 5 3 2 

5. Наизменичне струје / 

- уме да наведе параметре наизменичних 

величина; 

- објашњава елементе линеарних кола 

наизменичне струје; 

- наводи параметре наизменичних 

величина; 

- црта временски и напонски дијаграм 

напона и струја; 

- набраја врсте трофазних система и 

објашњава њихову примену; 

- упоређује таласне облике напона на 

отпорнику, калему и кондензатору; 

-  

- 8 5 3 

6. 
Производња и пренос електричне 

енергије 
/ 

- разуме и објасни начин рада електрана; 

- објасни улогу и начин рада турбина; 

- објасни улогу  и значај разводних по 

стројења; 

- објасни начине заштите постројења; 

- објасни значај електричних мрежа и 

како се енергија преноси до потрошача 

- објасни и разуме како функционишу 

различите заштите електричних мрежа 

-  

- 3 2 1 

7. Електричне машине / 

- разуме сврху и начин рада 

трансформатора; 

- објашњава магнетно коло електричне 

-  
- 10 7 3 
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машине,  

- разуме начин рада асинхроног мотора 

и дефинише степен искоришћења 

- снаге у асинхроном мотору; 

- анализира пуштање у рад и рад 

асинхроног мотора; 

- објашњава начин рада и примену 

машина једносмерне струје; 

- разуме принцип рада мотора 

једносмерне струје; 

- уочава значај електромагнетне 

индукције за рад трансформатора.  

- Разуме сврху и начин рада 

трансформатора; 

- разликује улогу статора и ротора код 

обртних електричних машина; 

- анализира рад и пуштање у рад 

асинхроног мотора; 

- Анализира рад синхроне машине и  

нхроног генератора; 

- анализира пуштање у рад асинхроног 

мотора помоћу пребацача звезда-

троугао; 

8. Електромоторни погон / 

- разуме унутрашњу структуру 

погонских система; 

- уочава да трансформатор ради са 

високим степеном искоришћења; 

- разликује улогу статора и ротора код 

обртних и електричних машина; 

- разликује индукторе са истакнутим 

половима и пуне индукторе; 

-  

- 7 5 2 
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9. 
Електрични апарати и помоћни 

уређаји 
/ 

- зна основне принципе рада и зна да 

чита електричне шеме термичких 

апарата и уређаја који се користе у 

дома- ћинству; 

- разликује улогу појединих делова и 

целих уређаја; 

- према намени просторије одабира 

одговарајуће штедне сијалице.Познаје 

основне елементе потребне за регулаци 

ју осветљења јавних површина. 

-  

- 4 3 1 

10. Електроника / 

- разликује енергетске нивое електрона; 

- Објашњава полупроводнике P и N 

типа; 

- објашњава кретање електрона под 

дејством електричног поља; 

- објашњава директну и инверзну 

поларизацију PN споја; 

- објашњава добијање струјна-напонске 

карактеристике диоде; 

- познаје карактеристике и примену 

Зенерове, Шоткијеве и Варикап диоде; 

- дефинише једнострани и двострани 

усмерач. Грецов спој; 

- разликује и објашњава врсте пробоја; 

- зна врсте транзистора; 

- објашњава симболе и електроде 

транзистора;. 

- објашњава принцип рада транзистора; 

- анализира принцип рада PNP и NPN 

транзистора.  

- одређује врсту транзистора на осно-ву 

задате ознаке; 

-  

- 23 15 8 
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- анализира појмове и функције 

унипополарних транзистора; 

- објашњава принцип рада MOSFET-а; 

- разликује врсте MOSFET-ова; 

Начини 

оцењивања 

1.усмену проверу знања 

2.писмену провера знања 

3. тестове знања 

Укупно: 72 49 23 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

- Садржај програма предмета електротехнике и електронике ученици треба да упознају имајући у виду чињеницу да се највећи број 

машина и уређаја у машинству покреће електричном енергијом, командује системом електричног управљања. Због тога је потребно 

упознати системе напајања помоћних електронских инсталација, водова и трансформатора као и генератора. 

- При реализацији програма треба имати у виду да садржаји програма физике обухватају појаву законитости електротехнике, те је значајно 

да се у настави електротехнике успостави корелација са садржајима физике. 

- У електротехници обрађујући кондензатор, нагласити утицај диелектричне средине на капацитивност. 

- При проучавању једносмерне струје треба нагласити промену средине и улогу електричног пољa. 

- Ученици треба да упознају основне мерне инструменте и методе мерења. Указати на важност тачност мерења. Принципе рада 

електромагнетних и електродинамичких инструмената обрадити као пример дејства електромагнетне силе. 

- Указати на широко поље примене различитих електричних машина, како у процесу производње тако и на другим пољима људске 

делатности, значај њихове оптималне експлоатације и важност мере и средстава заштите. 

- Истаћи све већу примену електронских склопова у индустрији и шире и важност електронике у аутоматизацији процеса производње. 

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

треба оспособљавати за: самостално проналажење, систематизовање и коришћење информација из различитих извора (стручна литература, 

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

предмета са свакодневним искуством, садржајима других предмета и др.); тимски рад; самопроцену ; презентацију својих радова и групних 

пројеката и ефикасну визуелну, вербалну и писану комуникацију. 

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

информације, а оцењивање ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују 

сопствени напредак  у остваривању задатака предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију . 
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Образовни профил:Техничар за компјутерско управљање 

Предмет: Компјутерска графика 

Разред: Други 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи  108   108 

Недељни  3   3 

 

Циљ и задаци предмета 

 

Циљ:  

Циљ наставног предмета компјутерска графика је графичко приказивање модела (тродимензионалног облика) помоћу рачунара, као и 

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

 

Задаци: 

-  Оспособљавање ученика за разумевање и коришћење могућности представљања геометријских модела помоћу рачунара; 

- Овладавање принципима организације CAD софтвера и увежбавање њиховог коришћења; 

- Припрема за даље образовање из области моделирања машинских делова и склопова и методике конструисања; 

- Примена знања из техничког цртања и нацртне геометрије на графичким задацима уз коришћење рачунара. 

-  
Активности наставника:  

Излаже наставну јединицу усмено, презентује градиво презентацијом, демонстрира, прати рад ученика, модерира рад ученика, припрема наставне 

материјале, саставља задатке за рад, прати рад ученика, процењује њихове активности и постигнућа и оцењује их. 

Активности ученика: 

 Прате  усмено излагање наставника, прате презентовање градива и демонстрацију наставних јединица, вежбају са припремљених наставних 

материјала, постављају питања, демонстрирају савладано градиво. 
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Ред. 

број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 

Исходи по наставној 

теми/модулу 
Корелација 

Број 

часова  по 

теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. 
УВОД  

 
 

По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да: 

-Сагледа врсту и обим градива у 

овом предмету: 

-Препозна радно окружење 

програмског пакета 

- Основне чиниоце графичког 

приказивања помоћу рачунара 

- Основне елементе 

компјутерске графике  

Информатика, Енглески 

језик 

7 3 4 

2. 
ОРГАНИЗАЦИЈА USER-

INTERFACE 
 

По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да користи: 

- Повратне спреге рачунар-

екран,тастатура-рачунар, 

корисник тастатура, екран-

корисник. Графички прозор, 

прозор команди, прозор 

информација, курсор, мени, 

модове и подм. 

Информатика, Енглески 

језик 

5 2 3 

3. 
ГРАФИЧКЕ ИНСТРУКЦИЈЕ 

НАРЕДБЕ И ОПЕРАЦИЈЕ 
 

По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да: 

-Користи:  

Графичке операције: 

Графичке инструкције: 

Графичке наредбе 

Информатика, Енглески 

језик 

8 4 4 
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4. CAD СОФТВЕР  

По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да користи: 

-, кориснички интерфејс, главни 

мени, палете алата, навигација, 

прозорие рад са фајловима, 

приказ модела, избор објеката, 

подешавање система. 

Информатика, Енглески 

језик 

5 2 3 

5. СКИЦИРАЊЕ  

По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да: 

Креира скицу. Користи 

команде за скицирање: 

Нацртна геометрија, 

Техничко цртање, 

Машински елементи, 

Технологија обраде, 

Енглески језик 

14 6 8     

6. МОДЕЛИРАЊЕ  

По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да: Формира 

објекат 

Модификујесолид. 

Пројектује склопове 

Визуелизује модел 

 Уведе пресеке, погледе, детаље 

Нацртна геометрија, 

Техничко цртање, 

Машински елементи, 

Технологија обраде, 

Енглески језик 

30 15 15 

7. 
ГЕНЕРИСАЊЕ ТЕХНИЧКИХ 

ЦРТЕЖА  
 

По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да: 

Уради 1. графички рад, 

Креира цртеж,Додаје детаље, 

Опрема цртеж 

Нацртна геометрија, 

Техничко цртање, 

Машински елементи, 

Технологија обраде, 

Енглески језик 

20 5 15 

8. ПРОГРАМСКИ ЈЕЗИЦИ  

По завршетку теме ученик ће  

бити у стању да користи 

:Могућности подршке CAD 

пакету за прорачун и графику 

Програмирање, Техничко 

цртање, Машински 

елементи, Енглески језик 
8     3 5 

 ПРОГРАМИРАЊЕ У CAD ПАКЕТУ  

По завршетку теме ученик ће  

бити у стању да Употребљава 

одговарајући програмски језик у 

CAD пакету 

Програмирање, Техничко 

цртање, Машински 

елементи, Енглески језик 
8 3 5 



Машинска школа „Радоје Дакић“ 2018 -2022. 

 

 

86 

9.  КОРИШЋЕЊЕ ОЛЕ МЕХАНИЗМА  

Повезује CAD фајл са 

OLEконтејнерском апликацијом, 

исправља CAD фајла из OLE 

контејнерске апликације, и 

обнавља везе између CAD фајла 

и OLE контејнерске апликације. 

Програмирање, Техничко 

цртање, Машински 

елементи, Енглески језик 
3 1 2 

Начини 

оцењивања 

Оцењивање ученика се одвија у складу са 

Правилником о оцењивању. Контролна 

вежба, самостални практични рад, 

графички рад,  посматрање активности на 

часу 

Укупно: 108 44 64 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

 

1. Што комплексније остваривање циљева и задатака наставног предмета; 

2. Прилагођавању нивоа комплексности наставног предмета нивоу знања из осталих наставних области; 

3. Корелација са осталим наставним садржајима (начин на који су распоређени наставни садржаји у току школске године обезбеђује паралелност 

графичких радова са графичким радовима из предмета Отпорност материјала и Машински елементи, и треба инсистирати на вези тих графичких 

радова, уз вишеструку употребу знања из предмета. Техничко цртање са нацртном геометријом); 

4. Упознавање са најновијим CAD пакетима при чему треба водити рачуна о узрасту ученика (посебно треба обратити пажњу на предзнање 

ученика, остварено на часовима информатике у претходној години, до познавања рада у CAD програмским пакетима). 

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

треба оспособљавати за: самостално проналажење, систематизовање и коришћење информација из различитих извора (стручна литература, 

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

предмета са свакодневним искуством, садржајима других предмета и др.); тимски рад; самопроцену ; презентацију својих радова и групних 

пројеката и ефикасну визуелну, вербалну и писану комуникацију. 

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

информације, а оцењивање ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују 

сопствени напредак  у остваривању задатака предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију . 
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Образовни профил: Машински техничар за компјутерско управљање 

Предмет: Машински елементи 

Разред:  Други 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 72 / / / 72 

Недељни 2 / / / 2 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ: 

Циљ наставе предмета машински елементи је стицање знања о врстама, конструкционим и функционалним карактеристикама и примени 

машинских елемената као саставних делова машинске функционалне целине - конструкције и машинског система 

Задаци: 

- схватање улоге и значаја општих машинских делова (елемената) који су заједнички већини машинских конструкција - уређаја и машинских 

система; 

- оспособљавање за прорачунавање и димензионисање машинских делова уз претходно дефинисање врсте оптерећења и напонских стања у 

машинским деловима и систему у целини; 

- овладавање израдом техничке документације и њеном применом у пракси; 

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

графикона. дијаграма и ЈУС стандарда; 

- схватање значаја квалитета обраде и толеранције у машинству са становишта функционисања конструкције и економичности производње; 

- развијање смисла за тачност, прецизност и естетски изглед, као и способности за самостално, планско и организовано приступању раду и 

производњи. 

Активности наставника: 

Излаже наставну јединицу усмено, презентује градиво презентацијом, демонстрира, прати рад ученика, модерира рад ученика, припрема наставне 

материјале, саставља задатке за рад, прати рад ученика, процењује њихове активности и постигнућа и оцењује их. 

Активности ученика: 

Прате  усмено излагање наставника, прате презентовање градива и демонстрацију наставних јединица, вежбају са припремљених градиво. 
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Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  по 

теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Увод  

Након овог исхода ученици ће имати 

основне појмове о машинским елементима 

и стандардима у машинству 

механика, 

математика 
2 1 1 

2. Толеранције  

После овог исхода ученик ће знати да 

разликује толеранције осовине и отвора и 

моћи ће да одреди зазор и преклоп. 

механика, 

математика 
8 7 1 

3. 

Понашање машинских 

делова под дејством 

оптерећенја 

 

После овог исхода ученик ће знати да 

прорачунава основне машинске елементе механика, 

математика 
8 6 2 

4. Нераздвојиви спојеви  

После овог исхода ученик ће знати да 

разликује различите нераздвојиве спојеве механика, 

математика 
8 6 2 

5. Раздвојиви спојеви  

После овог исхода ученик ће знати да 

разликује раздвојиве спојеве механика, 

математика 
21 16 5 

6. Опруге  

После овог исхода ученик ће знати да 

димензионише опругу и знаће примену 

еластичних веза 

механика, 

математика 
8 6 2 

7. Вежбе  

Користећи се знањем из компјутерске 

графике, ученик ће након овог исхода 

знати да димензионише вратило и уради 

прорачун различитих врста спојева 

механика, 

математика 
17  17 

Начини 

оцењивања 

Оцењивање ученика се спроводи у 

складу са правилником. 

 

Укупно: 72 42 30 
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Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

 

 

Садржаји овог предмета заснивају се на теоријским поставкама стручних предмета (техничко цртање са нацртном геометријом, машински 

материјали, статике. а нарочито отпорност материјала). Предзнање ученика је неопходно али је и наставник у обавези да утврди са ученицима све 

оно што јс битно из садржаја наведених предмета за изучавање појединих тематских целина машинских елемената. 

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

производње као и за праћење наставе из стручних предмета. Због тога је потребно наставу овог предмета реализовати у кабинету или 

специјализованој учионици опремљеној одговарајућим наставним средствима, узорцима свих машинских елемената и њиховим моделима, 

машинским склоповима у пресецима у којима се виде уграђени машински делови. Једино у таквим условима могуће је ефикасно остварити 

наставу овог предмета, која захтева разноврсне методе наставног рада уз коришћење графофолија и дијафилма. 

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

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

димензионисањем елемената. 

Вежбању у настави треба посветити посебну пажњу и усмерити је ка припреми ученика за израду самосталних радова и вежби. Конкретно, 

после сваке тематске целине из које је предвиђена самостална вежба треба вежбањем у настави комплетно урадити репрезентативни пример и 

након тога издати податке за самосталан рад ученика. Оцена рада може се дати и у случајевима кад вежба није до краја завршена. У оваквим 

случајевима ученици треба код куће да заврше вежбу и да је предају наставнику у току израде наредне вежбе. 

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

оспособљавати за: самостално проналажење, систематизовање и коришћење информација из различитих извора (стручна литература, интернет, 

часописи, уџбеници); визуелно опажање, поређење и успостављање 
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Образовни профил: Техничар за компјутерско управљање 

Предмет: Технологија обраде 

Разред: Други 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 72    72 

Недељни 2    2 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ: Циљ наставе предмета технологија обраде је стицање знања о принципима и законитостима обликовања производа, о системима, 

процесима и поступцима обраде и економичности израде производа. 

Задаци: 

- оспособљавање ученика за уочавање и схватање функционалне међузависности елемената, склопова и механизама на машинама за обраду 

материјала; 

- оспособљавање ученика за правилан избор машина, алата, режима и метода рада; 

- оспособљавање ученика за примену теоријских знања у практичном раду на различитим врстама обраде материјала и за боље разумевање 

конкретног радног процеса; 

- стицање знања о основама поступака израде одливака, отковака, отпресака и других врста припремака и упознавање технолошке опреме 

(постројења, машине, алат) која се користи у тим поступцима; 

- стицање знања о основама поступка обраде резањем, конструкцијама и експлоатацијским карактеристикама машина и алата за обраду на 

појединим врстама машина. 

Активности наставника: 

Излаже наставну јединицу усмено, презентује градиво презентацијом, демонстрира, прати рад ученика, модерира рад ученика, припрема наставне 

материјале, саставља задатке за рад, прати рад ученика, процењује њихове активности и постигнућа и оцењује их. 

Активности ученика: 

Прате  усмено излагање наставника, прате презентовање градива и демонстрацију наставних јединица, вежбају са припремљених наставних 

материјала, постављају питања, демонстрирају савладано градиво. 
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Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/ модулу Корелација 

Број 

часова по 

теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Увод  

По завршетку теме ученик ће бити 

у стању да: 

-разликује основне поступке обраде 

метала 

 1 1  

2. Увод у теорију обраде резањем  

По завршетку теме ученик ће бити 

у стању да: 

-познаје основне елементе обрадног 

система и процеса 

-познаје основне елементе 

кинематике резања 

- познаје и објасни појаве при 

обради резањем  

-Разуме структуру времена обраде 

-Схвати појмове брзине главног и 

помоћног кретања 

-Разуме основни принцип резања  

Механика 

Отпорност материјала 
13 11 2 

3. Обрада стругањем  

По завршетку теме ученик ће бити 

у стању да: 

-Влада основним појмовима 

везаним за обраду стругањем 

-Препознаје алат и прибор за 

обраду 

-Познаје елементе режима обраде  

-Зна поделу и карактеристике 

стругова 

Механика 

Отпорност материјала 
7 5 2 
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4. Обрада рендисањем и провлачењем  

По завршетку теме ученик ће бити 

у стању да: 

-Разликује краткоходну од 

дугоходне рендисаљке 

-Познаје принцип рада рендисаљки 

-Познаје елементе режима обраде 

Познаје алат и прибор за рендисање 

Механика 

Отпорност материјала 
4 3 1 

5. Обрада бушењем  

По завршетку теме ученик ће бити 

у стању да: 

-Познаје бушилице 

-Познаје алат и прибор за обраду 

бушењем 

-Познаје елементе режима обраде 

Механика 

Отпорност материјала 
6 4 2 

6. Обрада глодањем  

По завршетку теме ученик ће бити 

у стању да: 

-Разликује начине глодања 

-Разликује глодала 

-познаје алат и прибор 

-Познаје елементе режима обраде 

-Разликује врсте глодалица, 

-Познаје прибор за обраду 

Механика 

Отпорност материјала 
8 5 3 

7. Обрада брушењем и глачањем  

По завршетку теме ученик ће бити 

у стању да: 

-Познаје машине и алат за брушење 

и глачање 

-Разликује врсте брушења и 

глачања 

-Познаје материјале и ознаке 

тоцила 

-Познаје елементе режима обраде 

-Разликује брусилице и машине за 

глачање 

Механика 

Отпорност материјала 
7 4 3 
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8. Поступци израде навоја и зупчаника  

По завршетку теме ученик ће бити 

у стању да: 

-Познаје методе и поступке за израду 

навоја и зупчаника 

Механика 

Отпорност материјала 
3 2 1 

9. Термичка обрада  

По завршетку теме ученик ће бити 

у стању да: 

- Схвати суштину поступака 

термичке обраде 

- Познаје врсте и поступке 

термичке обраде 

-Схвати потребу за термичком 

обрадом 

Разуме поступке термохемијске 

обраде 

Хемија 

Машински материјали 
5 3 2 

10. Ливење  

По завршетку теме ученик ће бити 

у стању да: 

-Разуме основне појмове о ливењу, 

изради калупа и језгара 

- Познаје особине материјала за 

ливење и кварцног песка 

- Схвати поступке израде калупа 

- Схвати разне поступке ливења 

Хемија 

Машински материјали 
5 4 1 

11. Обликовање деформисањем  

По завршетку теме ученик ће бити 

у стању да: 

- Разуме основне појмове о 

напрезањима, напонима и 

деформацијама 

- Разликује ковање од пресовања 

- Познаје основне поступке обраде 

у топлом и хладном стању са 

освртом на израду зупчаника и 

навоја ваљањем 

Механика 

Отпорност материјала 
5 4 1 



Машинска школа „Радоје Дакић“ 2018 -2022. 

 

 

94 

12. Обрада спајањем  

По завршетку теме ученик ће бити 

у стању да: 

-Познаје методе спајања метала 

-Разликује лемљење од заваривања 

-Познаје меко и тврдо лемљење 

-Познаје гасно, електролучно и 

електроотпорно заваривање 

-Познаје предности и недостатке 

поступака спајања 

Електротехника 

Хемија 
4 3 1 

13. Заштита материјала  

По завршетку теме ученик ће бити 

у стању да: 

-Разуме потребу за  заштитом 

метала 

-Познаје поступке заштите 

Хемија 

Машински материјали 
2 1 1 

.14. Неконвенцијални поступци обраде  

По завршетку теме ученик ће бити 

у стању да: 

-Разуме потребу за 

неконвенционалним поступцима 

обраде метала 

- Познаје основне методе 

неконвенционалних поступака 

Хемија 

Електротехника и 

електроника 

Физика 

2 1 1 

Начини 

оцењивања 

Усмени одговори 

Кратке писмене провере 

Самостални радови 

Укупно: 72 51 21 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО)  

- Програм обухвата најзначајније врсте и поступке обраде метала (ручне и машинске). 

- Као стручни предмет, заузима значајно место у формирању структуре ширих знања и појмова у области на којој се заснива 

маталопрерађивачка индустрија и машиноградња. 

- Основне појмове из области обраде материјала ученици су стекли у првом разреду, у оквиру практичне наставе, па наставник мора да их 

повеже и да се ослони на раније стечена знања. Због тога наставник мора да познаје програм практичне наставе и у излагању да користи 



Машинска школа „Радоје Дакић“ 2018 -2022. 

 

 

95 

примере из праксе ученика, који су им блиски и већ познати. 

- Знања стечена у првом разреду из осталих предмета: механике. физике, технологије материјала и техничког цртања представљају битну 

основу за усвајање ових нових садржаја, што треба у настави користити. У другом разреду, паралелно са садржајима овог предмета, 

остварује се настава и стручних предмета који имају са њима додирних тачака. Због тога је веома значајно међусобно усклађивање наставе, 

при чему посебну пажу треба обратити на наставу из предмета технолошки поступци са контролом и практична настава, чији су садржаји 

специфични и уско повезани. Имајући у виду чињеницу да се поједини сегменти ових предмета делимично подударају наставник мора да 

пронађе потребну меру усклађености и допуњавања ових садржаја, како не би дошло до њиховог дуплирања и преклапања. Начин рада 

треба тако ускладити да се одговарајућа материја обради најпре у овом предмету (теоријски приступ  користећи скице, шеме, слајдове, 

моделе, машине и алате...) а потом да се то практично обради и уради у предмету практична настава на месту где се она изводи. Стечена 

знања и вештине потом применити и ускладити са предметом технолошки поступци са контролом. 

Циљ наставе предмета технологија обраде је стицање знања о принципима и законитостима обликовања производа, о системима, 

процесима и поступцима обраде и економичности израде производа. 

Задаци наставе предмета технологија обраде су: 

- оспособљавање ученика за уочавање и схватање функционалне међузависности елемената, склопова и механизама на машинама за обраду 

материјала; 

- оспособљавање ученика за правилан избор машина, алата, режима и метода рада; 

- оспособљавање ученика за примену теоријских знања у практичном раду на различитим врстама обраде материјала и за боље разумевање 

конкретног радног процеса; 

- стицање знања о основама поступака израде одливака, отковака, отпресака и других врста припремака и упознавање технолошке опреме 

(постројења, машине, алат) која се користи у тим поступцима; 

- стицање знања о основама поступка обраде резањем, конструкцијама и експлоатацијским карактеристикама машина и алата за обраду на 

појединим врстама машина. 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

Препоруке за реализацију наставе 

• Инсистирати на систематичности и примени стечених знања у пракси 

• Користи стручну литературу 

• Користи стандарде 

• Припрема потребне машинске  делове и елементе за самосталне  вежбе 

• Прати рад ученика на самосталним вежбама 

• Користи савремена наставна средства и наставне методе 

Самосталне вежбе 

1. Толеранције и налегање  
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Образовни профил: Техничар за компјутерско управљање 

Предмет:Технолошки поступци са контролом 

Разред: Други 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи  72   72 

Недељни  2   72 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ:Циљнаставепредметатехнолошкипоступцисаконтроломјеупознавањепројектовањатехнолошкихпоступакаобрадемашинскихделовамање и 

средњесложеностикао и мерења и контроле. 

Задаци:- 

- оспособљавање за активно праћење технолошких поступака и за решавање технолошких проблема; 

- упознавање значаја технолошке мерне и контролне функције у производњи; 

- упознавање различитих врста мерних и контролних средстава; 

- упознавање основних облика организације контроле квалитета. 

Активности наставника:Излаже наставну јединицу усмено, презентује градиво презентацијом, демонстрира, прати рад ученика, модерира рад 

ученика, припрема наставне материјале, саставља задатке за рад, прати рад ученика, процењује њихове активности и постигнућа и оцењује их. 

Активности ученика: Прате  усмено излагање наставника, прате презентовање градива и демонстрацију наставних јединица, вежбају са 

припремљених наставних материјала, постављају питања, демонстрирају савладано градиво, помажу једни другима. 

 

Ред. 

број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 

Исходи по наставној теми/ 

модулу 
Корелација 

Број 

часова по 

теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1 Увод.   Основни појмови и 

дефиниције  

Ученици ће се упознати са 

предметом и основним 

појмовима 

Машински елементи, 

технологија обраде, 

практична настава 

3 3 0 
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2 

припремци  

Познавање појма и врсти 

припремака, начини њиховог 

избора 

 

Машински елементи, 

технологија обраде, 

практична настава 

2 2 0 

3 

Базе и базирање  

Усвојена знања о појму и 

начинима базирања 

Машински елементи, 

технологија обраде, 

практична настава 

3 2 1 

4 

Тачност обраде  

Знање о врстама и тачности 

обраде задате додацима за 

обраду 

Машински елементи, 

технологија обраде, 

практична настава 

3 2 1 

5 

Мерење, мерила и мерни 

инструменти у машинству 
 

Всте и коришћење 

различитих мерила; подела, 

изглед мерила. практична 

примена 

Машински елементи, 

технологија обраде, 

практична настава 

19 16 3 

6 

Општи принципи за разраду 

технолошких поступака 
 

На примеру чауре ученици 

ће савладати оште принципе  

Машински елементи, 

технологија обраде, 

практична настава, техничко 

цртање 

16 16 0 

 

7 

Разрада индивидуалних 

технолошких поступака 
 

На примеру вратила 

упознаће начине 

технолошког пројектовања, 

редослед захвата и операција 

Машински елементи, 

технологија обраде, 

практична настава, техничко 

цртање 

12 12 0 

8 
Пројектовање технолошких 

поступака монтаже 
 

Појам, значај и делови 

технолошког поступка 

монтаже 

Машински елементи, 

технологија обраде, 

практична настава 

6 5 1 

9 

Организација контроле квалитета  

Основна знања о служби,  

значајуи начинима 

организовања  контрлое 

квалитета 

Машински елементи, 

технологија обраде, 

практична настава 

8 6 2 
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Начини 

оцењивања 

Усмени одговори 

Кратке писмене провере 

Самостални радови 

Укупно: 72 64 8 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

- Садржаји овог предмета заснивају се на теоријским и практичним поставкама стручних предмета (машински елементи, технологија обраде 

и практична настава) па је неопходно извршити корелацију са истим. Овај предмет је састављен из два предмета која су међусобно повезана а 

служе за стицање основних знања из ових области који ће послужити као основа у трећем и четвртом разреду за разраду технолошких поступа 

на компјутерски управљаним машинама. 

- Основни задатак овог предмета је оспособљавање ученика да сва та знања користе при пројектовању технолошких поступака и решавање 

проблема који се јављају у производњи. Централни делови су поглавља: општи принципи за разраду технолошких поступака и разрада 

карактеристичних поступака. 

- У току године ученик треба да уради бар два пројектна задатка. Пројектни радови се раде у оловци на часовима. Наставник води рачуна да 

обим захтева и сложеност задатка буде у сагласности са датим временом израде. При изради пројектног задатка наставник инструктивно ради 

са ученицима, групно и појединачно, трудећи се да сваки ученик савлада и заврши свој рад. Пројектни задатак се ради у оловци на прописаној 

техничко технолошкој документацији. 

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

треба оспособљавати за: самостално проналажење, систематизовање и коришћење информација из различитих извора (стручна литература, 

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

предмета са свакодневним искуством, садржајима других предмета и др.); тимски рад; самопроцену; презентацију својих радова и групних 

пројеката и ефикасну визуелну, вербалну и писану комуникацију. 

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

информације, а оцењивање ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да 

процењују сопствени напредак у остваривању задатака предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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Образовни профил: Техничар за компјутерско управљање 

Предмет: Практична настава 

Разред: Други 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи  148  148 

Недељни  4  4 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ:  

Практичмо примењивање теоријских знања из ручне и машинске обраде метала.Оспособљавање ученика да самостално изврши мерења у области 

машинства.Развијање прецизности и одговорности ученика. 

Задаци:  

Увођење ученика у основне процесе металских радова,развијања спретности и умећа у примени алата,прибора,материјала и машина за обраду 

метала.Упућивање ученика у примену мерних алата у машинству да би схватили начине мерења као потребу сваког практичног 

рада.Оспосбљавање ученика да користе техничке цртеже и шеме и да усвоје одговарајућу стручну терминологију. 

Активности наставника: Излаже наставну јединицу усмено,презентује градиво презентацијом,демонстрира,прати рад ученика,припрема 

наставне материјале,саставља задатке за рад,прати рад ученика,процењује њихове активности и постигнућа и оцењује их. 

Активности ученика: Прате усмено излагање наставника,прате презентовање градива и презентацију наставних једнициа,и вежбају кроз 

практичан рад,постављају питања,понављају демонстрацију,помажу једни другима. 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 

Исходи по наставној 

теми/модулу 
Корелација 

Број часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 
Остали 

типови часа 

1. Мере заштите на раду  

Ученик ће моћи да мери и 

контролише са мерним 

алатом. 

 

2  2 
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2. Мерење и контролисање  

Ученик ће моћи да мери и 

контролише са мерним 

алатом 

 

6  6 

3. 
Приб.застезање стезање и 

придржавање 
 

Да одабере прибор и алат и 

изводи поступак. 

 

4  4 

4. Обрада рендисањем  
Да савлада и ради 

самостално на бушилици 

 

8  8 

5. Обрада бушењем  

Да рукује са алатом за 

сечење и врши спајање 

метала 

 

16  16 

6. Обрада стругањем  Да леми и врши заваривање 

 

38  38 

7. Обрада глодањем  
Да припреми машину и ради 

самостално. 

 

34  34 

8. 
Обрада брушењем 

 
 

Да ради на свим 

претходним модулима. 

 

32  32 

9. 
Термичка и термохемијска 

обрада 
 

Да ради на свим 

претходним модулима. 

 

4  4 

Начини 

оцењивањ 

Оцењивање знања из теорије и из 

практичног рада 
                                                              Укупно: 148  148 
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Трећи разред 

Образовни профил: Техничар за компјутерско управљање 

Предмет: Српски језик и књижевност 

Разред: Tрећи 

„Службени гласник РС-Просветни гласник:" бр. 11/2016 од 26.8.2016. 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок настава Укупно 

Годишњи 111 / / / 111 

Недељни 3 / / / 3 

 

Циљ и задаци предмета 

  Циљ:      

- проширивање и продубљивање знања о српском језику;  

- унапређивање језичке и функционалне писмености;  

- проширивање и продубљивање знања о српској и светској књижевности, развијање љубави према књизи и читању, оспособљавање за 

интерпретацију уметничких текстова;  

- упознавање репрезентативних дела српске и опште књижевности, књижевних жанрова, књижевноисторијских појава и процеса у 

књижевности;  

- проширивање и продубљивање књижевних знања и читалачких вештина;  

- образовање и васпитање ученика као слободне, креативне и културне личности, критичког ума и оплемењеног језика и укуса.  

Задаци: 

- Настава језика (знања о језику, способност служење језиком и васпитна улога наставе језика). Ученици треба да:  

o овладају знањима о српском књижевном језику;  

o стекну вештине и способности његовог коришћења у општењу са другима, у писменом и усменом изражавању, приликом учења, 

образовања и интелектуалног развоја;  

o поштују матерњи језик, негују српски језик, традицију и културу српског народа, националних мањина, етничких заједница и других 

народа;  
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o унапређују културу језичког општења, у складу са поштовањем расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне 

равноправности, са развијањем толеранције и уважавања различитости и са поштовањем и уважавањем других језика и других култура.  

- Настава књижевности (усвајање књижевних знања, развијање читалачких вештина и афирмисање васпитних вредности путем 

књижевности). Ученици треба да:  

o упознају репрезентативна дела српске књижевне баштине и дела опште књижевности, њихове ауторе, поетске и естетске вредности;  

o негују и развијају читалачке компетенције и интерпретацијске вештине посредством којих ће се упознавати са репрезентативним 

књижевним делима из историје српске и опште књижевности, читати их и тумачити у доживљајној и истраживачкој улози;  

o развијају литерарне афинитете и постану читаоци рафинираног естетског укуса који ће умети да на истраживачки, стваралачки и активан 

начин читају књижевна дела свих жанрова, вреднују их, говоре о њима и поводом њих;  

o усвоје хуманистичке ставове, уверења и систем вредности;  

o оспособе се за поуздано морално просуђивање, опредељивање за добро и осуду насилништва и нечовештва, одбацивање свих видова 

агресивног и асоцијалног понашања и за развијање самосвести и личне одговорности;  

o подстичу на саосећање са ближњима и одговорност према другом;  

o развију врлине разборитости и равнотеже и мудрости.  

- Општи задаци. Ученици треба да:  

o развијају и негују стваралачки и истраживачки дух у процесу учења и у примени стечених знања;  

o развијају и негују методичност и методичка поступања приликом овладавања сложеним и обимним знањима;  

o усаглашено са општим исходима учења, као и усклађено са узрастом и способностима, даље развијају знања, васпитне вредности и 

функционалне вештине које ће моћи да користе у даљем образовању, у професионалном раду и у свакодневном животу;  

o развијају лични и национални идентитет и осећање припадности држави Србији;  

o формирају вредносне ставове којима се чува национална и светска културна баштина;  

o буду оспособљени за живот у мултикултуралном друштву.  

Активности наставника: 

- мотивисање ученике за читање; 

- припремање и благовремено давањеученицима истраживачких задатака као помоћ приликом читања и разумевања  дела; 

- припремање наставних материјала; 

- планирање активности на часу и тока часа; 

- објашњавање, тумачење, анализирање  нових садржаја и појмова; 

- подстицање активног учешћа ученика у раду на часу; 

- подстицање креативности ученика; 

- подстицање код ученика критичког развој мишљења и разумевања; 

- подстицањее активног учења; 
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- подстицање учника  да повезују знања са другим областима и  ослањају се на претходно искуство; 

- инсистирање на практичној примени стечених знања  

- подстицање одговорности код ученика; 

- упућивање ученика на додатне изворе знања и могућности сазнавања; 

- неговање позитивне климе у одељењу; 

- омогућавање подстицајне средине за рад и учење; 

- охрабрибравање, помагање и подстицање ученика; 

- инсистирање на систематичности у раду и поштовању принципа и правила рада; 

- редовно вредновање рада и постигнућа сваког ученика; 

- самовредновање реализације програма ; 

- планирање новина и измена за следећу школску годину. 

Активности ученика: 

- редовно читање задате лектире; 

- припремње  радних материјала за часове обраде књижевних дела; 

- активно учествовање у дискусијама на часу; 

- активан приступање при излагању новог градива и изради задатака на часу; 

- самостално или уз помоћ наставника запажање, упоређивање, примена и повезивање градива ; 

- израда домаћих задатака; 

- активно учење; 

- тражење додатне подршке за градиво које нису разумели или их  додатно интересује; 

- редовно бележење у свеску свих  најважнијих чињеница и закључакае  са часа; 

- израда писмених задатака, тестова знања, правописних диктата, рецитовање стихова; 

- практична примена стечених знања; 

- повезивање знања са другим областима; 

- ослањање на претходно искуство; 

- самопроцењивање напретка . 

 

Ред. 

број 

теме/мо

дула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  по 

теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 
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I Модерна  

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

- наведе одлике правца, представника и 

њихова дела 

- уочи и тумачи модерне елементе у 

изразу и форми књижевног дела 

-  анализира одабрана дела , износи 

запажања и ставове 

Историја 

Филозофија 

Ликовна култура 

Музичка уметност 

29 25 4 

II Међуратна и ратна књижевност  

По завршетку теме ученик ће бити 

у стању да: 

- наведе одлике правца, представника 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 настали 

- анализира одабрана дела , износи 

запажања и ставове 

Историја 

Филозофија 

Ликовна култура 

Музичка уметност 

31 26 5 

III Лектира  

По завршетку теме ученик ће бити 

у стању да: 

- тумачи уметнички свет и стваралачке 

поступке у структури обрађених дела 

- изнесе свој суд о књижевним делима 

користећи стечена знања и сопствена 

запажања 

- износи став и користи аргументе 

Историја 10 7 3 

IV Језик  

По завршетку теме ученик ће бити 

у стању да: 

- препозна просте, изведене и сложене 

речи 

- примени основне принципе творбе 

 20 16 4 
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речи 

- препозна и одреди вредност лексеме 

- наведе примере синонима, антонима, 

хомонима, жаргона 

- уочава значењске односе међу 

лексемама 

- разумева и примењује знања о 

терминима и фразеологизмима  у 

конкретним ситуацијама 

V Култура изражавања  

По завршетку теме ученик ће бити 

у стању да: 

-  изражава размишљања и критички 

став према проблемима и појавама 

- износи став, користи аргументе и 

процењује опште и сопствене 

вредности у усменом и писаном 

изражавању 

- примени вештину   

- комуникације  

 21 / 21 

Начини 

оцењивања 

• усмено испитивање 

- индивидуално 

- групна дискусија 

• тест знања 

• домаћи задатак 

• писмени задатак 

• есеј 

• ППТ презентација 

• праћење актиности на часу 

Укупно: 111 74 37 
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Образовни стандарди: 

 

Основни ниво 

1. Област ЈЕЗИК  

 

2.СЈК.1.1.1. Има основна знања о језику уопште (шта је језик, које функције има); поштује свој језик и поштује друге језике; 

препознаје стереотипне ставове према језику. Разуме појам текста; разликује делове текста (увод, главни део, завршетак); 

препознаје врсте текстова (облике дискурса); има основна знања из социолингвистике: познаје појмове једнојезичности и 

вишејезичности (и зна одговарајуће језичке прилике у Србији); разуме појам језичке варијативности и препознаје основне 

варијетете.  

2.СЈК.1.1.2. Разликује књижевни (стандардни) језик од дијалекта; зна основне податке о дијалектима српског језика; има 

правилан став према свом дијалекту и другим дијалектима српског језика и према оба изговора српског књижевног језика 

(поштује свој и друге дијалекте српског језика и има потребу да чува свој дијалекат; подједнако цени оба изговора српског 

књижевног језика - екавски и (и)јекавски); има потребу да учи, чува и негује књижевни језик; познаје најважније граматике и 

нормативне приручнике и уме да се њима користи; зна основне податке о месту српског језика међу другим индоевропским и 

словенским језицима; има основна знања о развоју књижевног језика, писма и правописа код Срба.  

2.СЈК.1.1.3. Разликује правилан од неправилног изговора гласа; зна основну поделу гласова; има основна знања у вези са слогом 

и примењује их у растављању речи на крају реда; зна основна правила акценатске норме и уочава евентуалне разлике између 

свог и књижевног акцента.  

2.СЈК.1.1.4. Познаје врсте и подврсте речи; примењује норму у вези с облицима речи у фреквентним случајевима (укључујући и 

гласовне промене у вези с облицима речи); издваја делове речи у вези с облицима речи (граматичка основа и наставак за облик) у 

једноставнијим случајевима; издваја делове речи у вези с грађењем речи (префикс, творбена основа, суфикс) у једноставнијим 

случајевима; препознаје основне начине грађења речи; примењује норму у вези с грађењем речи (укључујући и гласовне промене 

у вези с грађењем речи); примењује постојеће моделе при грађењу нових речи.  

2.СЈК.1.1.5. Правилно склапа реченицу; разликује синтаксичке јединице; разликује активне и пасивне реченице; уме да 

анализира једноставније реченице грађене по основним моделима и проширене прилошким одредбама.  

2.СЈК.1.1.6. Има лексички фонд који је у складу са средњим нивоом образовања; прави разлику између формалне и неформалне 

лексике и употребљава их у складу са приликом; има основна знања о значењу речи; познаје основне лексичке односе 

(синонимију, антонимију, хомонимију); познаје метафору као лексички механизам; нема одбојност према речима страног 

порекла, али их не прихвата некритички и аутоматски; познаје појам термина и фразеологизма; познаје најважније речнике 

српског језика и уме да се њима користи.  
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2. Област КЊИЖЕВНОСТ  

 

2.СЈК.1.2.1. Познаје ауторе дела из обавезног школског програма и локализује их у контекст стваралачког опуса и 

књижевноисторијски контекст.  

2.СЈК.1.2.2. Познаје књижевнотеоријску терминологију и доводи је у функционалну везу са примерима из књижевних1 и 

неуметничких2 текстова предвиђених програмом.  

2.СЈК.1.2.3. У тумачењу књижевноуметничких и књижевнонаучних дела разликује методе унутрашњег и спољашњег приступа.  

2.СЈК.1.2.4. Уочава и примерима аргументује основне поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевних дела из 

обавезне школске лектире.  

2.СЈК.1.2.5. Уочава основне особине књижевности као дискурса и разликује га у односу на остале друштвене дискурсе.  

2.СЈК.1.2.6. Наводи основне књижевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и 

светске књижевности и повезује их са делима и писцима из обавезне лектире школског програма.  

2.СЈК.1.2.7. Анализира издвојене проблеме у књижевном делу и уме да их аргументује примарним текстом.  

2.СЈК.1.2.8. Користи препоручену секундарну литературу (књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, теоријску) и доводи је 

у везу са књижевним текстовима предвиђеним програмом.  

2.СЈК.1.2.9. На основу дела српске и светске књижевности формира читалачке навике и знања; схвата улогу читања у тумачењу 

књижевног дела и у изграђивању језичког, литерарног, културног и националног идентитета.  
1 Књижевни текстови обухватају књижевноуметничке и књижевнонаучне текстове. 
2 Под неуметничким текстовима подразумевају се текстови из науке о језику и науке о књижевности, научнопопуларни 

текстови из ових области и, по потреби, текстови из медија и других извора погодни за обраду градива из предмета Српски 

језик и књижевност. 

3. Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

 

2.СЈК.1.3.1. Говори разговетно, поштујући ортоепска правила књижевног језика; примењује књижевнојезичку акцентуацију или 

упоређује свој акценат са књижевним и труди се да је с њим усклади; течно и разговетно чита наглас књижевне и неуметничке 

текстове; изражајно чита и казује лакше књижевноуметничке текстове; у званичним ситуацијама говори о једноставнијим 

темама из области језика, књижевности и културе користећи се коректним језичким изразом (тј. говори течно, без замуцкивања, 

поштапалица, превеликих пауза и лажних почетака, осмишљавајући реченицу унапред) и одговарајућом основном 

терминологијом науке о језику и науке о књижевности, прилагођавајући приликама, ситуацији, саговорнику и теми вербална и 

невербална језичка средства (држање, мимику, гестикулацију); говори уз презентацију; има културу слушања туђег излагања; у 

стању је да с пажњом и разумевањем слуша излагање средње тежине (нпр. предавање) с темом из језика, књижевности и 
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културе; приликом слушања неког излагања уме да хвата белешке.  

2.СЈК.1.3.2. Говорећи и пишући о некој теми (из језика, књижевности или слободна тема), јасно структурира казивање и повезује 

његове делове на одговарајући начин; разликује битно од небитног и држи се основне теме; саставља једноставнији говорени и 

писани текст користећи се описом, приповедањем и излагањем (експозицијом); уме укратко да опише своја осећања и доживљај 

књижевног или другог уметничког дела; сажето препричава једноставнији књижевноуметнички текст и издваја његове важне 

или занимљиве делове; резимира једноставнији књижевни и неуметнички текст.  

2.СЈК.1.3.3. У расправи или размени мишљења на теме из књижевности, језика и културе уме у кратким цртама да изнесе и 

образложи идеју или став за који се залаже, говори одмерено, ослања се на аргументе, у стању је да чује туђе мишљење и да га 

узме у обзир приликом своје аргументације; пише једноставнији аргументативни текст на теме из књижевности, језика и 

културе.  

2.СЈК.1.3.4. Користи оба писма, дајући предност ћирилици; примењује основна правописна правила у фреквентним примерима и 

уме да се служи школским издањем Правописа; у писању издваја делове текста, даје наслове и поднаслове, уме да цитира и 

парафразира; саставља матурски рад поштујући правила израде стручног рада (употребљава фусноте и саставља садржај и 

библиографију); саставља писмо - приватно и службено, биографију (ЦВ), молбу, жалбу, захтев, оглас; зна да попуни различите 

формуларе и обрасце.  

2.СЈК.1.3.5. Има способност и навику да у различите сврхе (информисање, учење, лични развој, естетски доживљај, забава...) 

чита текстове средње тежине (књижевноуметничке текстове, стручне и научнопопуларне текстове из области науке о језику и 

књижевности, текстове из медија3); примењује предложене стратегије читања.  

2.СЈК.1.3.6. Разуме књижевни и неуметнички текст средње сложености: препознаје њихову сврху, проналази експлицитне и 

имплицитне информације, издваја главне идеје текста; прати развој одређене идеје у тексту; пореди основне информације и идеје 

из двају или више текстова.  

2.СЈК.1.3.7. Критички промишља књижевни и неуметнички текст средње сложености: разликује објективну/веродостојну 

чињеницу од ауторове интерпретације; процењује (и то образлаже) да ли аутор неуметничког текста износи све потребне 

информације и да ли даје довољне и веродостојне доказе за то што тврди; процењује да ли је аутор текста неутралан или 

ангажован односно пристрастан, и образлаже своју процену; препознаје говор мржње, дискриминације, бирократски језик, и има 

изграђен негативан став према њима; уме у једноставним примерима да понуди алтернативу бирократском језику.  

2.СЈК.1.3.8. Препознаје структуру, различите елементе, стилске одлике (експресивност, сликовитост, метафоричност) књижевног 

и неуметничког текста; препознаје конотативно значење речи у датом контексту и разуме сврху конотативног значења у 

књижевном и неуметничком тексту; одређује значење непознате речи на основу контекста и творбеног модела; разуме значај 

читања за богаћење лексичког фонда.  

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на средњем нивоу у свакој области.  
3 Текстови који су погодни за обраду градива из језика и књижевности. 
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Средњи ниво 

1. Област ЈЕЗИК  

2.СЈК.2.1.1. Има шира знања о језику уопште (која су битна својства језика); препознаје јединице и појаве које припадају 

различитим језичким нивоима/подсистемима; има основна знања о писму уопште; има основна знања о правопису уопште 

(етимолошки - фонолошки правопис; граматичка - логичка интерпункција; графема - слово); има основна знања о језицима у 

свету (језичка сродност, језички типови, језичке универзалије). Разуме основне принципе вођења дијалога; разуме појам 

говорног чина; разуме појам деиксе. Познаје одлике варијетета српског језика насталих на основу медијума и оних који су 

условљени социјално и функционално.  

2.СЈК.2.1.2. Зна основне особине дијалеката српског језика; зна основна правила екавског и (и)јекавског изговора; у 

једноставнијим случајевима пребацује (и)јекавску реч у екавски лик и обрнуто. Смешта развој књижевног језика код Срба у 

друштвени, историјски и културни контекст.  

2.СЈК.2.1.3. Познаје говорне органе и начин на који се гласови производе; зна да дели гласове по свим критеријумима; разуме 

појам фонеме; зна сва правила акценатске норме и уме да прочита правилно акцентовану реч; зна механизме фонолошки 

условљених гласовних промена (једначења сугласника по звучности и по месту творбе, сажимање и асимилацију вокала и 

губљење сугласника).  

2.СЈК.2.1.4. Има шира знања о врстама и подврстама речи; уме да одреди облик променљиве речи и да употреби реч у задатом 

облику; познаје појам морфеме; дели реч на творбене морфеме у једноставнијим случајевима и именује те морфеме; познаје 

основне начине грађења речи; примењује норму у вези с облицима речи у мање фреквентним случајевима.  

2.СЈК.2.1.5. Користи се свим синтаксичким могућностима српског језика; разликује безличне и личне реченице; анализира 

реченице грађене по различитим моделима; има шира знања о синтагми; препознаје основне врсте зависних предикатских 

реченица (типични случајеви); зна основно о напоредним односима, конгруенцији и негацији; разликује врсте независних 

предикатских реченица; разуме појам елипсе; има основна знања о употреби падежа и глаголских облика.  

2.СЈК.2.1.6. Има богат и уразноличен лексички фонд (укључујући и интелектуалну и интернационалну лексику и познавање 

најфреквентнијих интернационалних префикса и суфикса). Тај фонд употребљава у складу с приликом; види језик као низ 

могућности које му служе да изрази индивидуално искуство и усмерен је ка богаћењу сопственог речника; познаје 

хиперонимију/хипонимију, паронимију; разликује лексичке слојеве; познаје метонимију као лексички механизам.  

2. Област КЊИЖЕВНОСТ  

2. СЈК.2.2.1. Интерпретира књижевни текст увидом у његове интеграционе чиниоце (доживљајни контекст, тематско-мотивски 

слој, композиција, ликови, форме приповедања, идејни слој, језичко-стилски аспекти...).  

2.СЈК.2.2.2. Познаје књижевнотеоријску терминологију и књижевнотеоријска знања адекватно примењује у тумачењу 

књижевних дела предвиђених програмом.  

2.СЈК.2.2.3. Разликује методе унутрашњег и спољашњег приступа у интерпретацији књижевноуметничког и књижевнонаучног 
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дела и адекватно их примењује приликом разумевања и тумачења ових врста дела.  

2.СЈК.2.2.4. Уочава и образлаже поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевноуметничких и књижевнонаучних 

дела у оквиру школске лектире; процењује да ли је сложенији књижевнонаучни текст (аутобиографија, биографија, мемоари, 

дневник, писмо, путопис...) добро структуриран и кохерентан, да ли су идеје изложене јасно и прецизно; уочава стилске 

поступке у књижевноуметничком и књижевнонаучном тексту; процењује колико одређене одлике текста утичу на његово 

разумевање и доприносе тумачењу значења текста.  

2.СЈК.2.2.5. Образлаже основне елементе књижевности као дискурса у односу на остале друштвене дискурсе (нпр. 

присуство/одсуство приповедача, приповедни фокус, статус историјског и фиктивног итд.).  

2.СЈК.2.2.6. Приликом тумачења књижевноуметничких и књижевнонаучних дела из школског програма примењује знања о 

основним књижевноисторијским и поетичким одликама стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске 

књижевности.  

2.СЈК.2.2.7. Самостално уочава и анализира проблеме у књижевном делу и уме да аргументује своје ставове на основу 

примарног текста.  

2.СЈК.2.2.8. Активно користи препоручену и ширу, секундарну литературу (књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, 

теоријску) у тумачењу књижевноуметничких и књижевнонаучних дела предвиђених програмом.  

2.СЈК.2.2.9. На основу дела српске и светске књижевности развија читалачке вештине, способности и знања од значаја за 

тумачење и вредновање различитих књижевноуметничких и књижевнонаучних дела и за развијање језичког, литерарног, 

културног и националног идентитета; има изграђен читалачки укус својствен културном и образованом човеку.  

3. Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА  

2.СЈК.2.3.1. Говори у званичним ситуацијама, јавно и пред већим аудиторијумом о темама из области језика, књижевности и 

културе, користећи се књижевним језиком и одговарајућом терминологијом; учествује у јавним разговорима са више учесника; 

процењује слушаоца односно аудиторијум и обликује свој говор према његовим потребама и могућностима; има потребу и 

навику да развија сопствену говорну културу; с пажњом и разумевањем слуша теже излагање (нпр. предавање) с темом из језика, 

књижевности и културе; слуша критички, процењујући говорникову аргументацију и објективност.  

2.СЈК.2.3.2. Саставља сложенији говорени и писани текст (из језика, књижевности или слободна тема) користећи се описом, 

приповедањем и излагањем (експозицијом); у говореној или писаној расправи прецизно износи своје идеје и образлаже свој став; 

труди се да говори и пише занимљиво, правећи прикладне дигресије и бирајући занимљиве детаље и одговарајуће примере; 

уочава поенту и излаже је на прикладан начин; прецизно износи свој доживљај и утиске поводом књижевног или другог 

уметничког дела; сажето препричава сложенији књижевни текст и резимира сложенији књижевни и неуметнички текст на теме 

непосредно везане за градиво; пише извештај и реферат; примењује правописну норму у случајевима предвиђеним програмом.  

2.СЈК.2.3.3. Има способност и навику да у различите сврхе (информисање, учење, лични развој, естетски доживљај, забава...) 

чита теже текстове (књижевноуметничке текстове, стручне и научнопопуларне текстове из области науке о језику и 
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књижевности, текстове из медија); има изграђен читалачки укус својствен културном и образованом човеку; примењује сложене 

стратегије читања; бира стратегију читања која одговара сврси читања.  

2.СЈК.2.3.4. Разуме сложенији књижевни и неуметнички текст: препознаје његову сврху; проналази експлицитне и имплицитне 

информације; издваја информације према задатом критеријуму; издваја главне идеје; прати развој одређене идеје; пореди 

информације и идеје из двају или више текстова да би разумео одговарајући значењски или стилски аспект према задатом 

критеријуму; анализира и тумачи оне системе мотивације који се у књижевном делу јављају при обликовању (карактеризацији) 

ликова и изградњи догађаја (због бољег и потпунијег разумевања значења књижевног дела); тумачи (на нивоу разумевања) 

текстове ослањајући се на други текст/текстове.  

2.СЈК.2.3.5. Критички промишља сложенији књижевни и неуметнички текст: раздваја објективну чињеницу од ауторове 

интерпретације; процењује да ли је аутор текста неутралан или ангажован односно пристрастан, и образлаже своју процену; 

разликује експлицитне и имплицитне ауторове ставове; аргументовано вреднује да ли аутор сложенијег експозиторног или 

аргументативног текста погодног за обраду градива из језика и књижевности износи све потребне информације и да ли даје 

довољне и веродостојне доказе за то што тврди.  

2.СЈК.2.3.6. Процењује да ли је сложенији неуметнички текст погодан за обраду градива из језика и књижевности добро 

структуриран и кохерентан, да ли су идеје изложене јасно и прецизно; уочава стилске поступке у овим текстовима; процењује 

колико одређене одлике текста утичу на његово разумевање.  

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на напредном нивоу у свакој области.  

 

Напредни ниво 

1. Област ЈЕЗИК  

2.СЈК.3.1.1. Разуме да постоји тесна веза између језика и мишљења; јасан му је појам категоризације; познаје конверзационе 

максиме (квалитета, квантитета, релевантности и начина); разуме појам информативне актуализације реченице и зна како се она 

постиже; јасан му је појам текстуалне кохезије.  

2.СЈК.3.1.2. При подели речи на слогове позива се на правила; акцентује једноставније примере.  

2.СЈК.3.1.3. Има детаљнија знања о морфологији у ужем смислу и творби речи у српском језику (дели реч на творбене морфеме у 

сложенијим случајевима и именује те морфеме).  

2.СЈК.3.1.4. Има детаљнија знања о употреби падежа и глаголских облика; уме да анализира компликованије реченице грађене 

по различитим моделима; познаје специјалне независне реченице; познаје различита решења у вези с конгруенцијом.  

2.СЈК.3.1.5. Има основна знања о речницима и структури речничког чланка.  

2. Област КЊИЖЕВНОСТ  

2.СЈК.3.2.1. Чита, доживљава и самостално тумачи књижевноуметничка и књижевнонаучна дела из обавезног школског 

програма, као и додатне (изборне) и факултативне књижевноуметничке и књижевнонаучне текстове; током интерпретације 
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поуздано користи стечена знања о стваралачком опусу аутора и књижевноисторијском контексту.  

2.СЈК.3.2.2. Влада књижевнотеоријском терминологијом и теоријска знања адекватно примењује у тумачењу 

књижевноуметничких и књижевнонаучних дела која су предвиђена школским програмом и других дела ове врсте различитих 

жанрова, изван школског програма.  

2.СЈК.3.2.3. У процесу тумачења књижевноуметничког и књижевнонаучног дела, одабира, примењује и комбинује адекватне 

методе унутрашњег и спољашњег приступа.  

2.СЈК.3.2.4. Уочава и тумачи поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевноуметничких и књижевнонаучних 

текстова у оквиру школске лектире и изван школског програма; процењује и пореди стилске поступке у наведеним врстама 

текстова.  

2.СЈК.3.2.5. Разуме основне елементе књижевности као дискурса (пореди нпр. присуство/одсуство приповедача, приповедни 

фокус, статус историјског и фиктивног итд.) у односу на остале друштвене дискурсе и та сазнања употребљава у тумачењу 

књижевних дела.  

2.СЈК.3.2.6. Приликом тумачења и вредновања књижевноуметничких и књижевнонаучних дела примењује и упоређује 

књижевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске књижевности.  

2.СЈК.3.2.7. Самостално уочава и тумачи проблеме и идеје у књижевном делу и своје ставове уме да аргументује на основу 

примарног текста и литерарно-филолошког контекста.  

2.СЈК.3.2.8. У тумачењу књижевног дела критички користи препоручену и самостално изабрану секундарну литературу 

(књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, теоријску).  

2.СЈК.3.2.9. На основу дела српске и светске књижевности (у обавезном и сопственом избору) и секундарне литературе шири 

читалачка знања, примењује стратегије читања које су усаглашене са типом књижевног дела и са читалачким циљевима 

(доживљај, истраживање, стваралаштво); развија језички, литерарни, културни и национални идентитет.  

3. Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА  

2.СЈК.3.3.1. Дискутује о сложеним темама из језика, књижевности и културе; дискутује о смислу и вредностима књижевних 

текстова и о сврси и вредностима неуметничких текстова користећи стручну терминологију.  

2.СЈК.3.3.2. Излаже (у званичним ситуацијама, јавно и пред већим аудиторијумом) и пише о темама из области језика, 

књижевности и културе; има развијене говорничке (ораторске) вештине; претпоставља различите ставове аудиторијума и у 

складу с тим проблематизује поједине садржаје; препознаје и анализира вербалну и невербалну реакцију саговорника односно 

аудиторијума и томе прилагођава свој говор; слушајући говорника, процењује садржину и форму његовог говора и начин 

говорења.  

2.СЈК.3.3.3. Композиционо и логички складно пише стручни текст на теме из књижевности и језика, као и новински чланак.  

2.СЈК.3.3.4. Организује, класификује, уопштава и на сличан начин обрађује информације из књижевних и неуметничких текстова 

на основу задатог и/или самостално постављеног критеријума.  
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2.СЈК.3.3.5. Продубљено критички промишља сложенији текст: процењује колико сложенији експозиторни текст успешно 

преноси информације публици којој је намењен, уочавајући које информације недостају; издваја доказну грађу на којој аутор 

аргументативног текста заснива своје ставове и одређује средства којима их износи; запажа ауторове грешке у закључивању и 

сл.  

2.СЈК.3.3.6. Процењује стилске поступке у књижевном и неуметничком тексту; пореди стилске поступке у два сложена текста 

(или више њих); тумачи њихову улогу у остваривању естетских и значењских одлика наведених врста текстова.  

2.СЈК.3.3.7. Изграђује свест о себи као читаоцу - развија читалачку ауторефлексију (разуме улогу читања у сопственом развоју; 

има развијену, критичку свест о својим читалачким способностима...).  

НАПОМЕНА: Због преклапања у више наставних тема/модула  образовни стандарди ће бити прецизније одређени у оперативним 

(месечним)  плановима. 

Начин остваривања програма  

УВОДНА ОБЈАШЊЕЊА  

Зависно од разреда и садржаја годишњи фонд часова наставе овог предмета распоређен је тако да је за подручје књижевност издвојено око 60%, а 

за друга два (језик и култура изражавања) око 40% часова.  

У оквиру тог фонда планирани садржаји се обрађују са око70% часова. Осталих 30% часова предвиђено је за понављање, утврђивање, вежбање и 

систематизовање програма.  

Циљ и задаци чине целину и остварују се током четири године - систематски и континуирано - у свим предвиђеним програмско-тематским 

подручјима и видовима рада.  

Сви садржаји распоређени су по разредима, подручјима, областима и темама уз примену начела поступности, корелације, интеграције и 

примерености узрасту.  

Садржаји књижевности конкретизовани су по разредима, сегментима (књижевност и лектира), а обухватају књижевнотеоријско и 

књижевноисторијско проучавање књижевноуметничких дела и књижевности жанровски распоређених.  

Подручје језик обухвата изучавање језика као система. У садржаје овог подручја уграђени су елементи опште лингвистике и правописа.  

Подручје култура изражавања обухвата облике и врсте у области усменог и писменог изражавања (по разредима). У овој области планиране су 

говорне и писмене вежбе, домаћи задаци и писмени задаци, који треба да се раде наизменично ћирилицом и латиницом.  

Ради што успешније реализације бројних захтева и садржаја неопходна је и стална сарадња наставника српског језика и књижевности с 

наставницима других предмета (историје, сродних општестручних и ужестручних предмета), стручним сарадницима (школским библиотекаром - 

медијатекаром, педагогом, психологом) и органима (стручним активом и већима), родитељима ученика и међуопштинском (регионалном) 

просветно-педагошком службом; такође је корисна сарадња наставника и са одређеним институцијама (народном библиотеком, домом културе, 

биоскопом, локалним новинама, радио-станицом и др.).  

Квалитет и трајност знања, умења, вештина и навика ученика у многоме зависе од принципа, облика, метода и средстава који се користе у 

образовно-васпитном процесу. Због тога савремена настава српског језика и књижевности претпоставља остваривање битних задатака и садржаја 
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програма уз максимално могућу мисаону активност ученика (субјеката у настави), поштовање одређених дидактичких принципа (посебно: свесне 

активности ученика, научности, примерености, поступности, систематичности и очигледности), као и адекватну примену оних наставних облика, 

метода, поступака и средстава чију су вредност утврдиле савремена пракса и методика наставе српског језика и књижевности (пре свега: разни 

видови групног и индивидуалног рада примерени могућностима ученика, методе - дијалошка, текстуално-графичке демонстрације и самосталних 

радова ученика, средства - уџбеници, приручници, разне врсте текстова и графичких приказа, графофолије, наставни и други филмови, радио и 

телевизијске емисије и сл.). Избор одређених наставних облика, метода, поступака и средстава условљен је, пре свега, наставним садржајем и 

циљевима (образовним, васпитним и функционалним), које треба остварити на једном часу српског језика и књижевности.  

Редовна настава српског језика и књижевности изводи се у специјализованим учионицама и кабинетима за овај предмет, који треба да буду 

опремљени у складу са нормативима за средње стручне школе. Делимично, она се организује и у другим школским просторијама (библиотеци - 

медијатеци, читаоници, аудиовизуелној сали и сл.).  

У настави српског језика и књижевности користе се одобрени уџбеници и приручници и библиотечко-информацијска грађа од значаја за 

остваривање задатака и садржаја програма овог предмета, односно за систематско оспособљавање ученика за самостално коришћење разних 

извора сазнања у настави и ван ње.  

Програм обезбеђује адекватнији однос између часова обраде и других типова часова. Створени су предуслови за креативно испољавање 

наставника и прилагођавање васпитно-образовног рада различитим ситуацијама у пракси, као и за појачавање стваралачке сарадње наставника и 

ученика.  

КЊИЖЕВНОСТ  

Ово програмско-тематско подручје обухвата најзначајнија дела из српске и светске књижевности, која су распоређена у књижевноисторијском 

континуитету од старог века до данас.  

Од историјског континуитета одступа се само у поглављу лектира.  

Наставник српског језика и књижевности у средњим стручним школама полази од претпоставке да је ученик у основној школи стекао основна 

знања:  

- из теорије књижевности: тема, мотив, фабула; лик, карактер; структура прозног књижевног дела; књижевни родови и врсте;основна 

језичкостилска изражајна средства; усмена и писана књижевност; структура лирске песме; стих, строфа, рима, ритам; структура драмског дела; 

дијалог, монолог, драмска врста, драма и позориште, филм, радио-драма, телевизијска драма;  

- из основа сценске и филмске културе: слика, реч, звук, филмска музика, ситуација, радња, јунаци филма, елементи филмског израза, филмске 

врсте, од синопсиса до сценарија; филм, телевизија, књижевност (сличност и разлике).  

Са стеченим знањима, која се у програму средњих стручних школа проширују и продубљују, ученик може активно да учествује у интерпретацији 

књижевног дела.  

Интерпретативно-аналитички методички систем је основни вид наставе књижевности и њега треба доследно примењивати приликом упознавања 

ученика са изабраним књижевним делима која су предвиђена програмом. Наравно, не треба очекивати да се сва програмом предвиђена дела 
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обрађују на нивоу интерпретације као најпотребнијег аналитичко-синтетичког приступа књижевном делу. Наставник треба да процени на којим 

ће делима радити интерпретацију, а на којим осврт, приказ или, пак, проблемско-стваралачки методички систем.  

Нема сумње да овакав програм књижевности у средњим стручним школама повремено тражи и примену експликативног методичког система када 

се мора чути наставникова реч, и то најчешће приликом давања информација о епохама које се проучавају, као и у свим другим ситуацијама у 

којима наставник не може рачунати на ученикова предзнања (на пример: основне информације о почецима писмености, да је његов говор модел 

правилног, чистог и богатог језика каквом треба да теже његови ученици).  

Књижевна дела из програма лектира имају равноправан третман са делима из обавезног програма књижевности и обрађују се по истом 

методичком систему. Треба напоменути да се из лектире која је дата по избору ученика и наставника не морају обрадити сви писци, већ 

књижевно дело оног писца за које се опредељују ученици и наставник.  

ЈЕЗИК  

Програм наставе језика у средњим стручним школама конципиран је тако да омогући ученицима стицање знања и о језику као друштвеној појави 

и о језику као систему знакова. Циљ је да ученици, поред знања о свом матерњем језику, стекну и опште лингвистичка односно 

социолингвистичка знања неопходна образованом човеку. Ова општа знања су функционално повезана са наставом матерњег језика. Главни део 

тих знања обрађује се у сегменту општи појмови о језику (на почетку програма за први и на крају програма за четврти разред). Као у уводном 

делу сегмента књижевни језик (у првом разреду) и сегменту језички систем и науке које се њиме баве; али се општи појмови обрађују и током 

целе наставе - у вези са одговарајућим партијама о српском као матерњем језику. Инсистирање на једном теоријски и методички вишем нивоу 

изучавању језичких појава даје нови квалитет настави која обухвата и знања с којима су се ученици сретали у основној школи. Ова знања, поред 

своје општеобразовне вредности и значаја за олакшавање и побољшавање наставе српског језика, треба да послуже и лакшем савлађивању 

градива из страних језика.  

У сегменту програма посвећеног организацији и функционисању језичког система не обрађују се само чисто граматички аспекти језичког система 

већ се обухватају и функционални аспекти. Зато су, између осталог, у синтаксу унети и елементи лингвистике текста и граматике. Посебан је 

значај дат лексикологији (која се надовезује на део о творби речи), и то не само да би ученици стекли више знања о речничком благу свога језика 

него и да би развили правилан однос према разним појавама у лексици.  

У обради свих сегмената програма треба се надовезивати на знања која су ученици стекли током претходног школовања. Међутим, овде није реч 

о простом обнављању и утврђивању раније стечених знања, него о добијању целовите слике о српском језику, и као што је већ речено, о усвајању 

једног квалитативно вишег приступа проучавању језичке организације и језичких законитости.  

Веома је важно да се настава језика повеже са осталим деловима овог наставног предмета. Наиме, ова настава пружа лингвистичка знања која ће 

бити подлога за тумачење језика и стила књижевних дела, с тим што ова дела пружају и одговарајући материјал за уочавање естетске функције 

језика. С друге стране, настава језика се мора повезати и са наставом културе изражавања. Тиме ће лингвистичка знања (о акценатском систему, 

творби речи, лексикологији, синтакси итд.), као и проучавање правописа, допринети да ученици боље и поступније усвоје књижевнојезичку 

норму и да побољшају своје изражајне способности.  
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КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА  

Вежбе у усменом изражавању треба у средњим стручним школама да дају одређени степен правилне артикулације, дикције, интонације, ритма и 

темпа у читању и казивању лирског, епског и драмског текста. Ове се вежбе, по правилу, реализују у току обраде књижевног текста на тај начин 

што ће наставник, директно, својим читањем, говорењем или уз помоћ снимка, анализирати одговарајуће елементе правилног усменог 

изражавања како би их ученици уочили. Стечена сазнања трансформишу се у вештине и умења на тај начин што ученици интерпретирањем 

књижевних текстова настоје да сами достигну одговарајући степен вештине и умења ове врсте. Стечене способности се даље увежбавају 

различитим облицима усменог изражавања ученика (извештавање, расправљање, реферисање и др.). Већина предвиђених облика ове наставе 

непосредно се укључује у наставу књижевности или примене за израду писмених састава.  

 Диференцирање функционалних стилова ваља обављати на узорцима које је наставник одабрао. Да би ученик био оспособљен да свој језик и 

начин изражавања подеси врсти писменог састава (излагања), треба да напише конкретан састав (припреми излагање). Вежбе ове врсте треба 

понављати све док сваки ученик не буде оспособљен да се служи одређеним облицима изражавања. Да би се постигао већи наставни учинак, 

корисно је наћи неопходну психолошку мотивацију. Због тога ученике треба обавестити не само о коначном циљу који се жели постићи 

одређеним системом вежбања него и о сврсисходности појединих парцијалних вежбања која чине интегралну целину. Тако, на пример, ако су 

ученици обавештени да ће следећи писмени задатак бити у форми расправе или приказа, онда и конкретне вежбе треба да буду подређене том 

циљу. Наставник ће на одабраном моделу конкретног облика изражавања показати ученицима његове битне карактеристике, подразумевајући ту 

и примереност језика и стила. После тога ученици у форми домаћег задатка чине прве покушаје да самостално напишу састав одређене врсте. 

Читањем и коментарисањем домаћих задатака ученици се даље оспособљавају у писменом изражавању и овладавању одређеним врстама састава. 

Када је наставник стекао утисак да су сви ученици релативно овладали одређеном врстом писменог изражавања, утврђује час израде школског 

писменог задатка. Резултати таквог поступка показују се у школском писменом задатку, па се на основу њих планира даљи рад на усавршавању 

културе изражавања ученика. Ако више ученика не постигне одређени успех, цео се процес понавља.  

Оквирни број часова који је предвиђен за усмено и писмено изражавање означава укупно време, а не и број вежби у току наставне године 

(препоручује се организовање већег броја краћих вежби с прецизно одређеним циљевима).  

Током наставне године ученицима се дају писмени задаци (у складу са облицима и врстама наведеним у програму културе изражавања). По 

правилу, наставник је обавезан да прегледа и анализира задатке свих ученика. Одабрани задаци (не само најуспешнији) читају се и коментаришу 

на часу (делу часа). Поред писмених, у складу са захтевима програма, наставник даје ученицима и друге врсте конкретних домаћих задатака 

(усмених, практичних - примерених могућностима ученика и њиховој оптерећености разним обавезама).  

Израда школског писменог задатка, по правилу, траје један час. Изузетно, кад то поједини облици писменог изражавања изискују, израда задатака 

може трајати и дуже од једног часа.  
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Образовни профил:Техничар за компјутерско управљање 

Предмет: Енглески језик 

Разред: Трећи 

Службени гласник РС-Просветни гласник:("Сл. гласник СРС – Просветни гласник", бр. 6/90 i "Сл. гласник СРС – Просветни гласник", бр 4/91, 

7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 

10/2009, 5/2010, 8/2010 - испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015 i 11/2016) 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 74 / / / 74 

Недељни 2 / / / 2 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ:  

Ученици: 

- развијају језичке вештине: слушање, читање, говор, писање у оквиру теме  

- активирају и развијају речник у оквиру теме 

- изражавају *комуникативне функције  у оквиру теме 

- стичу и примењују *знања о језику  у оквиру теме 

*  Комуникативне функције 

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 



Машинска школа „Радоје Дакић“ 2018 -2022. 

 

 

118 

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 изражавањеслагања и неслагања 

17. Тражење и давање дозволе 

18. Исказивање честитки 

19. Исказивање препоруке 

20. Изражавање хитности и обавезности 

21. Исказивање сумње и несигурности 

 * Знања о језику 

 I РЕЧЕНИЦА 

- Сви типови упитних реченица 

- Директна и индиректна питања 

- Индиректни говор: само рецептивно -изјаве са променом глаголских времена 

- Одређене релативне клаузе 

II ИМЕНИЧКА ГРУПА 

1.Члан (Разлике између одређеног и неодређеног члана у ширем контексту)  

2.Именице (Бројиве и небројиве именице)  

3.Заменички облици  -заменице  -  детерминатори 

4. Придеви  (Обновити компарацију придева) 

5. Бројеви  (Обновити просте и редне бројеве ) 

III ГЛАГОЛСКАГРУПА 

1. Глаголи 

- Обновити разлику у употреби  Present Simple, Present Continuous; Past Simple, Past Continuous  

- Обновити све употребе Present Perfect  

- Past perfect  

- Used to 

- Обновити и утврдити начине за изражавање будућности, планова у будућности (going to, will)  

      - Модални глаголи: should, must, will, may, might  

      - Пасивне конструкције – садашње и прошло време – the Present Simple, Past Simple (продуктивно и рецептивно),  
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      - Present perfect passive (рецептивно) 

2 . Предлози, најчешћи предлози за оријентацију у времену и простору. 

4. Кондиционал први и други (и рецептивно и продуктвно) 

Задаци: 

Оперативни задаци на нивоу језичких вештина  

СЛУШАЊЕОспособљавање ученика за разумевање усменог говора. 

ЧИТАЊЕОспособљавање ученика за функционално читање и разумевање различитих, узрасно и садржајно примерених врста текстова ради 

информисања, извршавања упутстава и остварења естетског доживљаја (читање ради личног задовољства). 

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

ПИСАЊЕ   Оспособљавање ученика за писање краћих текстова различитог садржаја. 

СОЦИОКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА   Стицање и овладавање социокултурним компетенцијама неопходним за писану и усмену употребу 

језика. 

МЕДИЈАЦИЈА И ПРЕВОЂЕЊЕ   У ситуацији када посредује између особа (вршњака или одраслих) које не могу да се споразумевају, у 

неформалним ситуацијама, сажимајући и делом преводећи,  ученик може да користи  усмену медијацију или писану медијацију и превођење. 

Активности наставника: 

-  Даје упутства и објашњења ученицима, бележи и благовремено обавештава ученике о њиховом напретку. 

Активности ученика: 

- Разуме разговетан говор или краћи текст о теми. 

- Учествује у разговору о теми. 

- Може да напише или каже кратке одговоре на питања из дате теме. 

 

 

Ред. 

број 

теме/мо

дула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  по 

теми/моду

лу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Животне приче и догађаји  

2.СТ.1.5.2 

2.СТ.2.5.2 

2.СТ.1.4.2 

2.СТ.2.4.2 

2.СТ.1.2.5 

2.СТ.1.3.7 

Ученик ће на крају  уводног часа бити 

упознат са начином рада и уџбеницима које 

ће користити. 

На крају наставне теме ученик ће бити у 

стању да: опише нечији изглед, разуме 

чланак о различитим идеалима лепоте у 

Српски језик и 

књижевност 

27 15 12 
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2.СТ.1.1.4 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.4.4 

различитим деловима света, говори о 

идеалима лепоте и моди, препозна и 

употреби граматичке јединице: present simple 

and continuous, verb patterns, примени знање 

стечено на часовима на конкретним 

примерима кроз вежбу, уз помоћ модела 

напише неформално писмо. 

Ученик ће бити у стању да: на основу 

урађене контролне вежбе сагледа у којој мери 

је савладао наставне јединице обрађене и 

утврђене на  претходним часовима. 

2. 
Свакодневни живот 

младих 

2.СТ.1.5.2 

2.СТ.2.5.2 

2.СТ.1.4.2 

2.СТ.2.4.2 

2.СТ.1.2.5 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.1.4 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.4.4 

На крају наставне теме ученик ће бити у 

стању да: разуме текст о путовањима, говори 

о путовањима, препозна и употреби 

граматичке јединице:narrative tenses, used to 

and would, примени знање стечено на 

часовима на конкретним примерима кроз 

вежбу, уз помоћ модела напише причу о 

путовању. 

Ученик ће бити у стању да: на основу 

урађеног писменог задатка сагледа у којој 

мери је савладао наставне јединице обрађене 

и утврђене на  претходним часовима, на 

основу урађене исправке писменог задатка 

сагледа грешке које је правио и научи оно 

што није знао. 

На крају наставне теме ученик ће бити у 

стању да: разуме текст о срећи, говори о 

срећи и срећном животу, препозна и 

употреби граматичке јединице: past simple 

and present perfect, present perfect continuous, 

примени знање стечено на часовима на 

Српски језик и 

књижевност 

23 12 11 
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конкретним примерима кроз вежбу, уз помоћ 

модела напише писмо пријатељу. 

3. Друштво и породица 

2.СТ.1.5.2 

2.СТ.2.5.2 

2.СТ.1.4.2 

2.СТ.2.4.2 

2.СТ.1.2.5 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.1.4 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.4.4 

Ученик ће бити у стању да: на основу 

урађеног писменог задатка сагледа у којој 

мери је савладао наставне јединице обрађене 

и утврђене на  претходним часовима, на 

основу урађене исправке писменог задатка 

сагледа грешке које је правио и научи оно 

што није знао. 

На крају наставне теме ученик ће бити у 

стању да: разуме текст о бандама тинејџера, 

говори о бандама, препозна и употреби 

граматичке јединице: first and second 

conditional, modals of obligation, prohibition 

and permission, should and ought to, примени 

знање стечено на часовима на конкретним 

примерима кроз вежбу, уз помоћ модела 

напише писмо редакцији у коме говори о 

свом мишљењу о чланку које је прочитао у 

тим новинама.. 

Ученик ће бити у стању да: на основу 

урађене контролне вежбе сагледа у којој мери 

је савладао наставне јединице обрађене и 

утврђене на  претходним часовима. 

Ученик ће бити у стању да: сагледа у којој 

мери је савладао наставне јединице обрађене 

и утврђене на  претходним часовима. 

Српски језик и 

књижевност 

17 6 11 

4. Језик струке 

2.СТ.2.2.5 

2.СТ.2.5.2 

2.СТ.2.3.5 

 

Ученик ће бити у стању да: прочита и 

преведе текстове о својој струци, одговори на 

питања о текстoвима обрађеним на  часовима 

чија је тема језик струке, преприча текстове, 

Српски језик и 

књижевност 
10 6 4 
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употреби речи везане за језик струке у 

конкретним примерима. 

Начини 

оцењивања 

усменим путем, контролна вежба, 

писмени задатак, посматрање 

активности на часу 

Укупно: 74 39 35 

 

Образовни стандарди: 

• 2.СТ.1.5.2Саставља кратке, разумљиве реченице користећи једноставне језичке структуре. 

• 2.СТ.2.5.2Правилно разуме и користи већи број сложенијих језичких структура. 

• 2.СТ.1.4.2 Пише приватно писмо о аспектима из свакодневног живота (нпр. Описује људе, догађаје, места, осећања). 

• 2.СТ.2.4.2 У приватној преписци, тражи или преноси информације, износи лични став и аргументе 

• 2.СТ.1.2.5 Разуме кратке адаптиране одломке књижевних дела, и друге поједностављене текстове који се односе на 

цивилизацијске тековине, културу и обичаје свог и других народа. 

• 2.СТ.1.3.7 Излаже једноставне, блиске садржаје у вези са културом и традицијом свог и других народа. 

• 2.СТ.1.1.4Схвата смисао прилагођеног аудио и видео записа у вези с темама из свакодневног живота (стандардни говор, 

разговетни изговор и спор ритам излагања 

• 2.СТ.1.4.4 Пише једноставне текстове према моделу, уз помоћ илустрација, табела, слика, графикона, детаљних 

упутстава. 

• 2.СТ.2.2.5 Проналази специфичне појединости у дужем тексту са претежно сложеним структурама, у коме се износе 

мишљења, аргументи и критике(нпр. новински чланци и стручни текстови). 

• 2.СТ.2.3.5 Излаже већ припремљену презентацију о темама из свог окружења или струке. 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

1. слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом који чита наставник или који ученици чују са звучих записа;. 

2. рад у паровима, малим и великим групама (мини-дијалози, игра по улогама, симулације,  итд.); 

3. мануалне активности (израда паноа, презентација, зидних новина, постера за учионицу или родитеље и сл.); 

4. дебате и дискусије примерене узрасту (дебате представљају унапред припремљене аргументоване монологе са ограниченим трајањем, док 

су дискусије спонтаније и неприпремљене интеракције на одређену тему); 
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Образовни профил:  Tехничар за компјутеријско  управљање 

Предмет: Социологија 

Разред:  Трећи 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 11/2016 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 37    37 

Недељни 1    1 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ:  

-Да ученици овладају основним социолошким појмовима, како би боље разумели савремено друштво и успешније остварили своју улогу и место 

у њему 

-Да стекну применљива и функционална знања о дрзштвеним појавама, структури, развоју и противредностима савременог друштва 

-Како би развили кључне компетенције потребне за живот и партиципацију у демократски  уређеном мулти културалном друштву 

Задаци: 

-Да ученици овладају основним знањима о најважнијим друштвеним појавама и о повезаности појединца и друштва 

-Унапреде способности заузимања критичког става према друштву и друштвеним институцијама 

-Развију способност за улогу одговорног грађанина за живот у демократски уређеном друштву 

-Усвоје вредности-правде, истине, слободе, поштења и личне одговорности 

-Развију лични и национални идентитет, унапреде и прошире општу културу 

-Унапреде способност квалитетне и ефикасне сарадње са другима 

Активности наставника: 

-Праћење рада и залагање ученика  на часу 

-Подстицање развоја мишљења, охрабрење и помагање ученицима 

-Инстистирање на повезивању знања са применом  у животу, оцењивање 

Активности ученика 

-Активан приступ учењу и израда задатака на часу 

-Примена стечених знања 
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-Самопроцена рада и напредовања 

-Активно учешће у раду 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Предмет социологије  
По завршетку теме ученик разуме начин 

социолошког приступа друштву 
Историја 2 2  

2. Природа, човек, друштво  
Схвата структуру и организацију друштва-

групе, институције, положај и улогу 
Историја 6 5 1 

1 Структура и развој друштва  
Разуме улогу рада и економије у друштву, 

културе, религије, нације и породице 

Економија 

Историја 
9 7 2 

4. Култура и друштво  

Добија увид у патолошке појаве у 

друштву-еколошке и проблеме младих у 

друштву 

Психологија 16 12 4 

5. Развој друштва и промене   
 

    4 3 1 

Начини 

оцењивања 

Усмено излагање ученика 

Оцена групног рада на часу 

Активност на часу 

                                                                     Укупно: 37 29 8 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

Настава се изводи са целим одељењем у учионици. 

У реализацији садржаја програма 

Поред традиционалних метода дијалошка са фронталним 
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 обликом рада комбинују се и различите методе активног учења, учење кроз пажљиво 

конмструисане активности; учење кроз рад, извршавање задатака и личну акцију која треба да  доведе до постављених исхода на основу којих 

се врши вредновање рада ученика. 

Допунска и додатна настава.. 

  

 

 

Образовни профил:Техничар за компјутерско управљање 

Предмет:Физичко васпитање 

Разред: Трећи 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи  74   74 

Недељни  2   2 

 

Циљ и задаци 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 специфичним условима живота и 

рада. 

Задаци: Задаци наставе физичког васпитања су: 

- 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);  
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- 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.  

Садржаји програма усмерени су на:  

- развијање физичких способности  

- спортско-техничко образовање  

- повезивање физичког васпитања са животом и радом. 

Активности наставника: Упознаје ученике са циљевима и исходима наставе / учења, планом рада и начинима оцењивања; даје информације о 

наставној јединици, демонстрира је, прати вежбање ученика, континуирано прати њихов рад и напредак и оцењује их , организује групна 

такмичења ученика 

Активности ученика: Прате  усмено излагање наставника, прате презентовање градива и демонстрацију наставних јединица, вежбају, 

постављају питања, демонстрирају савладано градиво, учествују у групним такмичењима 

 

 

Ред. 

број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  по 

теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Атлетика  

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

- Кратко опише основне карактеристике и 

правила атлетике,  

- Демонстрира  технику дисциплина из 

атлетике , поседује вештину, технику и 

тактику спортске игре као и вежбе из 

осталих програмом предвиђених садржаја 

Екологија, 

биологија 

20 2 18 

2. 
Спортска гимнастика – 

вежбе на справама  и  тлу 
 

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

- Демонстрира  технику дисциплина из 

гимнастике (вежби на справама и тлу) , 

поседује вештину, технику и тактику 

спортске игре као и вежбе из осталих 

програмом предвиђених садржаја 

Екологија, 

биологија 

10 / 10 



Машинска школа „Радоје Дакић“ 2018 -2022. 

 

 

127 

3. 
Спортска игра по избору 

 
 

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

- 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 

активностимаи правилном исхраном; 

- самостално бира физичку, односно  

- спортску активност и изводи је  у окружењу 

у коме живи; 

Екологија, 

биологија 

44 2 42 
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- 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 

којме вежба, рекреира се и бави се спортом, 

што преноси у свакодневни живот 

Начини 

оцењивања 

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.  

                                                                     Укупно: 74 4 70 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

 

Програм физичког васпитања је наставак програма физичког васпитања у основној школи, с тим што је усмерен на још интензивније остваривање 

индивидуалних и друштвених потреба у области физичке културе. Ради тога, овај програм заснован је на индивидуализацији процеса физичког 

васпитања:  

- обезбеђује повезивање знања са животом и праксом и каснијим опредељењима ученика;  
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- заснован је на изборној настави за коју се ученици определе према свом афинитету и потребама;  

- обавезује школу на остваривање одређених задатака у овој области.  

 

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА  

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 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; мерење и тестирање; практична настава.  

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.  



Машинска школа „Радоје Дакић“ 2018 -2022. 

 

 

130 

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.  

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 (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:  

Први разред до 12 км (укупно у оба правца);  

Други разред до 14 км (укупно у оба правца);  

Трећи разред до 16 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 које одреди Савез 

за школски спорт и олимпијско васпитање Србије које је уједно и организатор ових такмичења. 
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Образовни профил: Техничар за компјутерско управљање 

Предмет: Математика 

Разред: Трећи 

Службени гласник РС-Просветни гласник: ("Сл. гласник СРС – Просветни гласник", бр. 6/90 и "Сл. гласник РС – Просветни гласник", бр. 4/91, 

7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 

10/2009, 5/2010, 8/2010 - испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015 i 11/2016) 

 

Годишњи и недељни фонд часова   

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 148 / / / 148 

Недељни 4 / / / 4 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ наставе математике је да ученици усвоје знања, развију вештине, формирају ставове потребне за схватање појава и законитости у природи, 

решавање разноврсних задатака из струке и свакодневног живота, наставак математичког образовања и самообразовања и развијање личности 

ученика. 

Задаци наставе математике су: 

- 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 простори разумевање узајамних односа геометријских фигура 

- Развијање систематичности, уредности, прецизности, темељности, истрајности, критичности у раду; 

- Оспособљавање за примену стечених знања како у математици тако и у осталим предметима; 

- Формирање математичке културе која подразумева свест о универзалности и примени математике и математичког начина мишљења; 

- Развијање способности потребних за решавање проблема и нових ситуација у процесу рада и свакодневном животу. 

Активности наставника: 

- редовно пратити рад и залагање ученика на часу, 

- водити рачуна о индивидуализацији приступу ученику, 

- подстицати ученике да опажају, примењују, препознају, упоређују, изводе закључке,  повезују знања са другим областима и другим 

предметима, решавају проблеме, практично примењују омогућити подстицајну средину за рад и учење, 
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- охрабрује, помаже и подстиче ученике, 

- инсистирати на систематичности у раду и поштовању принципа и правила рада, 

- инсистирати на практичној примени стечених знања, 

- оцењивањем мотивисати ученике за учење, 

- оцењивањем проценити ниво постигнућа ученика. 

Активности ученика: 

- активан приступ при излагању новог градива и изради задатака на часу, 

- практична примена стечених знања, 

- активно учешће у раду, 

- самопроцењивање напретка, 

- навести очекиване активности ученика с обзиром на тему ( запажа, упоређује, примењује, повезује, решава проблем, организује, 

повезује знања са другим областима, ослања се на претходно искуство.... ). 

 

Ред. 

број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  по 

теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Полиедри 

2.МА.1.2.2. 

2.МА.1.2.3. 

2.МА.2.2.2. 

- објасништајеполиедар 

- објасни како настају призма, пирамида и 

зарубљена пирамида  

- примени одговарајуће формуле и израчунава 

површине и запремине полиедара  

Стручни 

предмети 

Физика, 

хемија 

24 8 16 

2. Обртна тела 
2.МА.1.2.3. 

2.MA.2.2.2. 

- објасни како настају ваљак, купа, сфера и 

лопта  

- примени одговарајуће формуле и израчуна 

површине и запремине обртних тела  

- реши једноставнији проблемски задатак са 

описаним и/или уписаним телом  

стручни 

предмети 
16 6 10 

3. Вектори 

2.МА.1.2.6 

2.МА .2.2.4 

2.МА.3.2.4 

- објасни појам вектора 

- објасни појам координата вектора у простору 

- примени формуле за векторски и  скаларни 

производ 

Физика, 

,стручни 

предмети 

Основе 

14 5 9 
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- примени формулу за мешовити производ 

- реши једноставније геометријске задатке  

електротехн

ике 

4. 

Елементи линеарне 

алгебре  и линеарног 

програмирања 

2.МА2.1.8. 

- дефинише систем са три  непознате 

- објасни појам детрминанте система и да је 

израчуна 

- реши једноставније задатке Гаусовом методом 

- реши  једноставније линеарне неједначине 

,стручни 

предмети 
14 4 10 

5. 
Аналитичка геометрија у 

равни 

2.МА.1.2.4 

2.МА.1.2.5. 

2.МА2.2.3 

2.МА.3.2.3. 

- зна да нацрта Декартов правоугли 

координатни систем и у њему представи тачку  

- израчуна растојање између две тачке,израчуна 

обим и површину троугла ако су дате 

координате његових темена  

- разликује екплицитног облика и општи облик 

једначине праве 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 круга у 

екплицитни  

- каже какав је положај круга у Декартовом 

координатном систему и колики му је 

полупречник  

- испита међусобни положај праве и круга  

- одреди тангенту круга из задатих услова   

стручни 

предмети 
40 13 27 
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- одреди међусобни положај два круга  

- зна дефиницију елипсе и њен канонски облик  

- одреди тангенту елипсе из задатих услова-

једноставнији примери  

- препознаје остале криве другог реда 

(хиперболу и параболу) 13 

6. 

Математичка индукција. 

Низови 

 

2.МА.1.3.1. 

2.МА.2.3.1 

2.МА.2.3.2 

- препозна низ и уме да га настави 

(једноставнији примери)  

- препозна аритметички низ, зна шта су n и d и 

како се записује општи члан низа  

- израчуна збир првих n чланова аритметичког 

низа  

- препозна геометријски низ, зна шта су n и d и 

како се записује општи члан низа 

- израчуна збир првих израчуна збир првих n 

чланова геометријског ,дефинише појам 

граничне вредности низа  

- наведе особине конвергентних чланова 

геометријског низа  

стручни 

предмети 
20 5 15 

7. Комплексни бројеви 
2.МА.2.1.2 

2.МА.3.1.1 

- да представи комплексан број у равни 

- одреди тригонометријски облик 

- изврши основне операције са комплексним 

бројевима 

- примењује Моавров оразац 

Стручни 

предмети 

Основе 

електр. 

8 2 6 

 
Писмени задаци са 

исправком 
   12 / 12 

Начини оцењивања 

1. усмену проверу знања; 

2. писмене задатке; 

3. контроолне вежбе; 

4. посматрање активности 

на часу. 

Укупно: 148 43 105 
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Образовни стандарди: 

2.МА.1.2.6. Разуме појам вектора,зна основне операције са векторима и примењује их. 

2.MA.1.2.4. Користи координатни систем за представљање једноставних геометријских објеката у равни. 

2.МА.1.2.5 Препознаје криве другог реда. 

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

2.МА1.2.2. Израчунава и процењује растојања, обиме и површине геометријских фигура у равни користећи формуле. 

2.МА.1.2.3. Израчунава и процењује површине и запремине геометријских тела у простору, користећи формуле. 

2.МА.2.2.2. Уочава равне пресеке геометријских фигура у простору и рачуна њихову површину. 

2.МА.1.3.1. Препознаје правилност у низу података (аритметички и геометријски низ,...), израчунава чланове који недостају, као и суму коначног 

броја чланова низа. 

2.М.2.1.8.Решава проблеме који се своде на системе линеарних једначина са највише три непознате. 

2.МА.2.2.4 Примењује својства вектора при решавању проблема. 

2.МА.2.2.3 Решава једноставне проблеме користећи једначину праве и криве другог реда. 

2.МА2.3.1 Решава проблеме користећи својства аритметичког и геометријског низа,примењује математичку индукцију и израз за суму 

бесконачног геометријског низа у једноставним  случајевима. 

2.МА2.3.2 Разуме концепт конвергенције низа и израчунава граничну вредност низа у једноставним случајевима. 

2.МА.3.1.1 Комплексне бројеве представља у тригонометријском и експоненцијалном облику и рачуна вредност израза са комплексним 

бројевима. 

2.МА.3.2.3 Решава проблеме користећи једначине кривих другог реда и њихових тангенти у координатном систему. 

2.МА.2.3.4 Примењује рачун са векторима(скаларни и векторски производ...) 

 

Начин остваривања програма :  

Настава се изводи са целим одељењем у учионици . 

Поред обавезних писмених  задатака реализују се и писмене провере знања у облику тестова и контролних вежби.  

У реализацији садржаја програма  

поред традиционалних метода  дијалошка са фронталним  

обликом рада  комбинују се и различите методе активног учења,учење кроз пажљиво  

конструисане активности, учење кроз рад, извршавање задатака и личну акцију која треба да доведе  до постављених исхода на основу којих се 

врши вредновање рада ученика. 
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Образовни профил: Техничар за компјутерско управљање 

Предмет:Грађанско васпитање 

Разред: Трећи 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 37 / / / 37 

Недељни 1 / / / 1 

 

Циљ и задаци предмета 

 

Циљ:Циљ часа је да се кроз разговор са ученицима покаже како функционише грађанска иницијатива. 

Задаци:изношење предлога грађана 

  -дискусија о предлозима грађана 

  -гласање о предлозима грађана 

 

 

Ред. 

број 

теме/мо

дула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по 

теми/мо

дулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1-5 

Демократија и политика 

-Уводни час 

-Демократија и демократско 

одлучивање 

-Грађански живот,политика и власт 

-Ограничена власт 

 

Ова тематска целина је посвећена 

појму и култури људских права као и 

улози грађана у залагању за 

остваривање тих права 

Социологија 7  

Обрадан

овоггр

адива 
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-Подела власти 

6-14 

Грађанин и грађанско друштво 

-Појам грађанин/ грађанка 

-Грађанин/грађанке и поштовање  

закона 

-Упознавање са радом локал. власти 

и самоуправе 

-Грађанско и цивилнодруштво 

-Карактеристике цивилног друштва 

-Однос цивилног друштва и државе 

-Грађански активизам за и против 

-Препоставке грађ. друштва 

  Социологија 8  

Обрадан

овоггр

адива 

15-26 

Грађанска и политичка права и право 

на грађ. иницијативу 

-Људска права I 

-Људска права II 

-Грађани моје општине I 

-Грађани моје општине II 

-Грађанска иницијатива 

-Грађанска иницијатива 

(формулисање) 

-Грађанска иницијатива 

(презентација и анализа рада са 

групом) 

-Грађанска иницијатива (формални 

предлог) 

-Скупштина –припреме и заседање 

-Скупштина- заседање 

-Удружења грађана-право на 

 

Ова тематска целина је посвећена 

појму и култури људских права као и 

улози грађана у залагању за 

остваривање тих права 

Социологија 12   
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самоорганизовање 

-Удружења грађана-упознавање са 

радом локал. удружења 

26-37 

Планирање конкретне акције 

-Планирање локалне акције-избор 

проблема 

-Планирање локалне акције-кораци у 

планирању 

-Планирање локалне акције-

прикупљање података, форм. Право 

-Планирање локалне акције-план 

надгледања и оцена успеха 

-Планирање локалне акције- 

одређивање циљ.  група, анализа 

окружења и подручја 

-Планирање локалне акције- 

осмишљавање поруке и одабир 

канала комуникације 

-Планирањелокалнеакције-

прикупљањесредстава и 

планактивности 

-Планирање локалне акције- 

припрема за јавну презентацију 

-Планирање локалне акције- јавне 

презентације у школи 

-Шта носим са собом 

   10   

Начини 

оцењивања 
 Укупно: 37   
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Образовни профили: Техничар за компјутерско управљање 

Предмет: Верска настава –Православни катихизис 

Разред: Трећи 

Службени гласник РС - Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 37 \ \ \ 37 

Недељни 1 \ \ \ 1 

 

Циљ и задаци предмета 

 

Циљ: наставе у трећем разреду јесте да се ученицима аргументовано предочи да је Исус Христос једини спаситељ створеног света зато што је 

само у његовој личности остварена заједница стварне природе с Богом. 

 

Задаци: наставе православног катихизиса су да ученици: 

стекну свест о томе да је Тајна Христова циљ стварања света; 

 уоче да је првородни грех променио начин остварења циља због кога је свет створен, али не и сам циљ; 

запазе да се Тајна Христова поистовећује са Литургијом; 

уоче да апостолским прејемством, посредством Духа Светога, преко Литургије и као Литургија, будуће Царство Божије улази у историју; 

запазе разлику између иконографског приказивања распећа и васкрсења Христовог у православној и ренесансној традицији.  

 

Активности наставника: 

Излаже наставну јединицу усмено, презентује градиво презентацијом, прати рад ученика, припрема наставне материјале, саставља задатке за рад, 

прати рад ученика, процењује њихове активности и постигнућа и оцењује их. 

 

Активности ученика: 

Прате  усмено излагање наставника, прате презентовање градива и наставних јединица, вежбају са припремљених наставних материјала, 

постављају питања ,презентују савладано градиво. 
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Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 

Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Увод  

Ученик ће моћи да сагледа садржаје којима ће 

се бавити настава Православног катихизиса у 

току 3. године средњошколског образовања; 

моћи да уочи какво предзнање градива 

Православног катихизиса има из обрађеног у 

претходном разреду; бити мотивисан да похађа 

часове православног катихизиса. 

 

1 1 0 

2. 

Христос 

истинити Бог и 

истинити Човек 

 

Ученик ће моћи ће разуме значење израза Нови 

Адам, Месија и Емануил, Логос; моћи да 

изложи зашто је Исус Христос као посредник 

између Бога и човека једини Спаситељ света; 

моћи да у прологу Јеванђеља по Јовану укаже 

на места у којима се говори о Богу као Логосу; 

моћи у основним цртама да опише зашто је 

могуће да се у новозаветној Цркви представља 

Бог; моћи да наведе основне разлике између 

слике и иконе. 

Српски језик и 

књижевност 

Историја 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Екологија 

Грађанско 

васпитање 

Физика 

5 4 1 

3. 

Приближило се 

Царство 

Божје... 

 

Ученик ће моћи да закључи да је Царство Божје 

заједница са Христом; моћи да увиде 

актуелност Христове проповеди; знати да је 

Христова делатност и проповед позив свима у 

Царство Божје; моћи да увиде како поуке из 

Христове проповеди могу да примене на 

сопствени живот 

Српски језик и 

књижевност 

Историја 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Екологија 

Грађанско 

васпитање 

Социологија  

Филозофија  

Физика 

7 5 3 
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4. 

Где је Христос 

ту је и Царство 

Божје 

 

Ученик ће моћи да повеже догађај Преображења 

са литургијском песмом «Видјехом свјет 

истиниј...»; моћи да разуме да је свака 

заједничка трпеза израз заједништва; моћи да 

разуме да Христос Тајном Вечером установљује 

начин на који ће остваривати заједницу са 

својим ученицима у све дане до свршетка века; 

моћи да разуме да сва радост хришћанске вере 

извире из свести о победи над смрћу и 

Христовом сталном присуству; моћи да, 

причешћујући се, доживљава себе као учесника 

Тајне Вечере; моћи да у основим цртама изложи 

смисао Христовог страдања и смрти; моћи да 

објасни да се Христос вазноси на небо да би 

узнео људску природу Оцу; моћи да разуме да 

се Христос вазноси на небо да би наша вера у 

Христа била слободна(а не изнуђена); знати да 

је општење са Христом и данас могуће у 

заједници Духа Светога – у Цркви. 

Српски језик и 

књижевност 

Историја 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Екологија 

Грађанско 

васпитање 

Социологија  

Филозофија  

Физика 

9 7 2 

5. 
Мој живот у 

Христу 
 

Ученик ће моћи да разуме да покајање 

(преумљење) значи постављање Царства Божјег 

за приоритет живота; моћи да разуме да 

покајање подстиче човека да тражи Царство 

Божје; знати да истински однос са Богом не сме 

бити формалистички; бити свестан значаја 

испуњавања Христових заповести у свом 

животу; схватити да се учешћем на Литургији 

учествује у Царству Божјем 

Српски језик и 

књижевност 

Историја 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Екологија 

Грађанско 

васпитање 

Социологија  

Филозофија  

Физика 

5 4 1 



Машинска школа „Радоје Дакић“ 2018 -2022. 

 

 

142 

6. 
Светотајински 

живот Цркве 
 

Ученик ће моћи на основном нивоу да 

тумачи новозаветна сведочанства о 

значају Крштења; моћи да схвати да је 

Крштење прихватање 

позива на светост; моћи да објасни да 

Миропомазање значи примање дарова Светог 

Духа за служење у Цркви; моћи да схвати да су 

исповест и покајање повратак у наручје Очево и 

заједницу Цркве; знати да су службе у Цркви 

дарови Духа Светога; моћи да међусобно 

разликује различите службе у Цркви (епископ, 

свештеник, ђакон, лаик) и увиди њихову 

повезаност; бити свестан да све Тајне свој 

смисао добијају у Литургији. 

Српски језик и 

књижевност 

Историја 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Екологија 

Грађанско 

васпитање 

Социологија  

Филозофија  

Физика 

4 4 0 

7. 
Новозаветна 

ризница 
 

Ученик ће моћи да препозна догађаје из 

историје спасења у Анафори Василија Великог; 

моћи да тумачи молитву Оче наш као 

литургијску молитву; моћи да разуме да братска 

хришћанска љубав своје порекло има у примеру 

Христове љубави; бити свестан да хришћанско 

братољубље превазилази крвно и национално 

порекло; моћи да уочи у којој мери је 

напредовао и савладао градиво Православног 

катихизиса 3. разреда средње школе. 

Српски језик и 

књижевност 

Историја 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Екологија 

Грађанско 

васпитање 

Социологија  

Филозофија  

Физика 

6 5 1 

Начини 

оцењивања 

Усмено испитивање,  

писмено испитивање, 

посматрање понашања  

ученика 

                                                                     Укупно: 37 30 7 
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Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

 

Катихизација (веронаука, изучавање истине вере) јесте литургијска делатност. То значи да је она заједничко дело катихете (вероучитеља) и 

његових ученика. Свака истина вере предаје се и преноси као реалност самога живота, као опис искуства, првенствено као реалност живота у 

Цркви и опис њеног искуства. Нема и не може бити апстрактних истина и аксиома. Катихеза ("веронаука") не постоји ради гомилања података и 

информација или у служби теоретског "знања о вери" него као мистагогија, увођење у праксу живота и отварање могућности да ученик и лично 

усвоји искуство Цркве кроз слободно учешће у њеном животу, првенствено у њеној Литургији. 

Наставни процес ће имати свој пуни смисао и успех заједничким учешћем катихете (вероучитеља) и његових ученика у Литургији и у свим 

облицима и изразима живота у Цркви. 

Катихета (вероучитељ) дужан је да помогне својим ученицима да превазилазе неповерење према другима и да се истовремено ослобађају 

претеране и нездраве заокупљености собом и својим стварним и привидним проблемима. Часови катихизиса (веронауке) биће, следствено, 

усмерени на изграђивање поверења, љубави и заједништва међу ученицима у одељењу и у школи, као и у односу према људима уопште. 

Развијање овакве животне оријентације код ученика биће праћено и неговањем осећања одговорности за животну средину и за природу као 

целину. 

 

Притом ученици треба да осете да остваривање јединства са другима нипошто не значи опасност по њих, понајмање пак значи укидање личне 

различитости и особености. Напротив: прихватајући једни друге и показујући узајамну љубав, млади - и сви људи - истовремено чувају, поштују 

и унапређују своју и туђу личност, односно личну самосвојност сваког појединца. 

У складу са оваквим циљем наставног процеса, при обради наставних јединица - заступљеној и овде, као и у основној школи, првенствено на 

динамичан начин и дијалошким методом - треба ставити нагласак више на доживљајно, а мање на сазнајно, више на формативно, а мање на 

информативно. Циљ ће бити постигнут ако ученик, уз несебичну и ненаметљиву помоћ свога катихете, открије и себе и друге као непоновљиву 

вредност, а свој животни програм дефинише као трајни подвиг прихватања и поштовање других, стицања поверења и љубави према њима. 

Притом би он спонтано препознао Цркву као простор остваривања личности и заједнице, а једног у Тројици Бога као извор и пуноћу тога датог и 

задатог животно-вредносног програма. 
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Образовни профил:Техничар за компјутерско управљање 

Предмет:Хидраулика и пнеуматика 

Разред: Трећи 

Службени гласник РС-Просветни гласник:“Службени гланик РС“, бр. 88/17 и 27/18 – др. закон 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи / 70 / / 70 

Недељни / 2 / / 2 

Циљ и задаци предмета 

Циљ: 

- Стицање знања о карактеристикама радних флуида; 

- Стицање знања и вештина у циљу коришћења хидрауличких и пнеуматских компоненти; 

- Стицање основних знања о хидрауличким и пнеуматским системима. 

Задаци: 

- Оспособљавање ученика за разликовање радних флуида и њихових карактеристика. 

Активности наставника: 

- Посредовање између ученика и градива ( усмеравање да градиво иде у сусрет ученику, а ученик градиву ); 

- Помоћ у вођењу, и вођење процеса учења; 

- Предавањем , дискусијом и израдомзадатака упознати ученике са основним електронским елементима и склоповима; 

- Омогућити ученицима да сами изводе закључке; 

- Подстицати ученике на учење; 

- Инсистирати на систематичности у раду и поштовању принципа и правила рада; 

- Инсистирати на практичној примени стечених знања; 

- Оцењивањем мотивисати ученике за учење; 

- Оцењивањем проценити ниво постигнућа ученика; 

- Идентифовати  напредак у учењу и постигнућима ученика. 

Активности ученика: 

-Мобилисање претходних знања и искустава;-Самостално проналажење информација 
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-Уочавање, дефинисање и решавање проблема 

-Индивидуални рад на текстовима из дате области 

-Јавно саопштавање о неком садржају 

-Аргументовано дискутовање о проблему из области 

-Анализа проблема и слободно размишљање и истраживање о датим проблемима у области. 

 

Ред. 

број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  по 

теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. 
Карактеристике радних 

флуида 
 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- разликује физичка својства флуида- објасни 

значење хидростатичког прити- ска 

- разликује врсте кретања течности- дефинише: 

енергију, рад, притисак, темпе ратуру, вискозност 

флуида 

- дефинише проток и измери га 

- објасни ј-ну континуитета, Бернулијеву ј-ну, 

Клапејронову ј-ну 

- дефинише хидраулични удар(наведе услове 

настанка и како се ублажава  

Техничко цртање 

Машински 

материјали, 

машински елементи 

8 5 3 

2. 
Хидрауличке и 

пнеуматске компоненте 
 

- препознаје хидрауличне и пнеуматске ко-

мпоненте 

- разликује пумпе према принципу рада 

- опише главне делове различитих пумпи 

- разликује компресоре према принципу ра  да 

- опише главне делове различитих компре-сора 

- опише принцип рада разводника 

- разликује типове вентила према примени; - 

опише принцип рада хидрауличних и пне 

уматских мотора 

- објасни принцип рада хидрауличних ра-дних 

Програмирање за 

КУМ-а, 

аутоматизација 

производње и ФПС, 

ПТС, практична 

настава 

40 25 15 
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цилиндара 

- објасни врсте и намену везивних елемена та 

- објасни намену хидрауличних акумулато-ра 

- користи каталог произвођача хидро-пнеу-

матских компоненти 

- изврши мерења карактеристичних параме тара 

хидрауличних и пнеуматских компоне нти 

- примењује мере заштите на раду 

- чува и одржава мерила. 

3. 
Хидраулички и 

пнеуматски системи 
 

- чита функционалне шеме хидрауличних и 

пнеуматских система 

- повезује елементе у функционалну цели-ну 

- мери физичке величине у хидрауличном и 

пнеуматском систему 

- испитује исправност система. 

Програмирање за 

КУМ-а, 

аутоматизација 

производње и ФПС, 

ПТС, практична 

настава 

22 12 10 

Начини 

оцењивања 

Праћење остварености исхода,тестови 

знања, активност на часу, праћење 

практичног рада, самосталног практи- 

чног рада, самостални практични рад. 

Укупно: 70 42 38 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

- На почетку модула ученике упознати са циљем/циљевима и исходима, планом и начинима оцењивања. 

Облици наставе Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 

Вежбе (2 часа x35 седмица = 70 часова) 

Подела одељења на групе; Одељење се дели на 2 групе приликом реализацијевежби 

Место реализације наставе; - Лабораторија, радионица, производни погон 

Методе рада 

- Тест практичних вештина 

- Радни задатак 

- Презентација израде радног задатка ( усмено објашњење поступка израде ) 

- Самопроцена. 

Препоруке за  реализацију наставе 
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- Примењује мере заштите на раду 

- Демонстрира рад са мерним инструментима 

- Објашњава поступак мерења и контролисања дефинисан технолошким поступком 

- Прати рад ученика на радном месту и указује му на грешке при раду 

- Припрема потребне елементе за вежбу 

- Оцењује самостални практични рад ученика 

- Оцењивање обухвата израду четири мерне листе за радне предмете различите сложености и мерење радног предмета. 

 

 

 

Образовни профил:Техничар за компјутерско управљање 

Предмет: Моделирање машинских елеменат и конструкција 

Разред: Трећи 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи  111   111 

Недељни  3   3 

Циљ и задаци предмета 

Циљ:  Циљ наставе предмета моделирање машинских елемената и конструкција је усвајање; знања неопходних за практичну примену 

приликом конструисања и моделирања како елемената тако и конструкција. 

Задаци: Задаци наставе предмета моделирање машинских елемената и конструкција су: 

- оспособљавање ученика за примену и коришћење раније стечених знања из других наставних дисциплина; 

- оспособљавање ученика за димензионисање и проверу чврстоће машинских делова; 

- овладавање израдом и коришћењем техничке документације; 

- упознавање и коришћење стандарда, симбола и ознака који су значајни у машинству; 

- оспособљавање ученика за коришћење стандардних и препоручених вредности и величина из таблица, графикона и дијаграма; 

- схватање значаја квалитета обраде и толеранције у машинству са аспекта функције машинског система и економичности производње; 
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- развијање смисла за тачност, прецизност и естетски изглед, као и способност за самостално планско и организовано учестововање у раду и 

производњи; 

- савладавање технике моделирања машинских елемената, 

- оспособљавање ученика за самостално приступању сложених облика машинских делова и склопова; 

- обједињавање знања из машинских елемената, технологије обраде и компјутерске графике. 

Активности наставника: 

Излаже наставну јединицу усмено, презентује градиво презентацијом, демонстрира, прати рад ученика, модерира рад ученика, припрема наставне 

материјале, саставља задатке за рад, прати рад ученика, процењује њихове активности и постигнућа и оцењује их. 

Активности ученика: 

Прате  усмено излагање наставника, прате презентовање градива и демонстрацију наставних јединица, вежбају са припремљених наставних 

материјала, постављају питања, демонстрирају савладано градиво. 

 

Ред. 

број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/ модулу Корелација 

Број часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. 
УВОД  

 
 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

-Сагледа врсту и обим градива у 

овом предмету 

-Препозна радно окружење 

програмског пакета 

-Користи алате са палете за 

скицирање и да знају њихове намене 

-Помоћу палета алата за скицирање 

скицира геометријске профиле, да их 

подесе ,промени им димензије, у 

случају неке грешке да едитује 

њихове карактеристике 

Компјутерска графика, 

Енглески језик 

10 4 6 

2. ПРИНЦИП МОДЕЛИРАЊА   

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

-Користи одговарајући принцип при 

Компјутерска графика, 

Нацртна геометрија, Т 

ехничко цртање, 

10 4 6 
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моделирању различитих елемената 

-Да разликује карактеристике, 

особине сваког од четири основна 

принципа 

-Да правилно користи одговарајући 

принцип при изради неког 

геометријског тела 

Енглески језик 

3. 

МОДЕЛИРАЊЕ 

СТАНДАРДНИХ 

МАШИНСКИХ ЕЛЕМЕНАТА 

 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

-Користећи  одговарајући принцип 

моделира стандардне машинске 

елементе, вијке, навртке, зупчанике, 

каишнике..... 

Компјутерска графика, 

Нацртна геометрија, Т 

ехничко цртање, 

Машински елементи, 

Технологија обраде, 

Енглески језик 

50 17 33 

4. 

МОДЕЛИРАЊЕ 

НЕСТАНДАРДНИХ 

МАШИНСКИХ ДЕЛОВА  

 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

-Користећи  одговарајући принцип 

моделира нестандардне машинске 

елементе, танкозидне елементе, 

заварене спојеве, коване елементе 

Компјутерска графика, 

Нацртна геометрија, Т 

ехничко цртање, 

Машински елементи, 

Технологија обраде, 

Енглески језик 

10 4 6 

5. 
МОДЕЛИРАЊЕ СКЛОПОВА 

И КОНСТРУКЦИЈА 
 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

-Користи палете  које су потребне за 

рад са склоповима  

-Од машинских елемената креира 

машински склоп  

-Дефинишу кретања елемената 

склопа 

-Дефинишу кретања елемената у 

реалном времену 

Компјутерска графика, 

Нацртна геометрија, 

Техничко цртање, 

Машински елементи, 

Технологија обраде, 

Енглески језик 
21 7 14 
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6. 
ГЕНЕРИСАЊЕ ТЕХНИЧКЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

Генерише технички цртеж од 

тродимензионог модела  

-Генерише технички цртеж од 

тродимензионог модела 

-Котира цртеж 

-Уведе пресеке, погледе, детаље 

Компјутерска графика, 

Техничко цртање, , 

Енглески језик 

10 4 6 

Начини 

оцењивања 

Праћење остварености исхода,тестови 

знања, активност на часу, праћење 

практичног рада, самосталног практи- 

чног рада, самостални практични рад. 

Укупно: 111 40 61 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

-Програм је конципиран тако да се ослања на претходна знања који су ученици стекли у оквиру програма рачунарска техника, компјутерска 

графика. механика, технологија обраде а нарочито 

-машинских елемената. У оквиру реализације програма потребно је остварити корелацију са горе наведеним предметима, због чега треба 

ускладити оперативне планове наставника. 

-Како се предмет реализује кроз вежбе са највише 12 ученика у групи, у рачунарском кабинету препоручује се да се та 3 часа реализују одједном. 

-Кроз примере како прорачуна тако и модела, ученике је потребно подстицати у развоју мишљење) а при конструисању. избору елемената, 

монтажи машинских елемената у склопове (стварној и виртуалној), функционалности дела као посебног елемента тако и његова улога у склопу 

итд. Вежбе реализовати тако да у уводном делу се дају неопходна теоријска излагања о геометрији и прорачуну. а потом ученици моделирају 

конкретан машински елеменат (склоп). 

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

оспособљавати за: самостално проналажење, систематизовање и коришћење информација из различитих извора (стручна литература, интернет, 

часописи, уџбеници); визуелно опажање, поређење и успостављање веза између различитих садржаја (нпр. повезивање садржаја предмета са 

свакодневним искуством, садржајима других предмета и др.); тимски рад; самопроцену ; презентацију својих радова и групних пројеката и 

ефикасну визуелну, вербалну и писану комуникацију. 

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

информације, а оцењивање ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују 

сопствени напредак  у остваривању задатака предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију . 
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Образовни профил:Техничар за компјутерско управљање 

Предмет: Технологија за компјутерски управљане машине 

Разред: Трећи 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 74 74   148 

Недељни 2 2   3 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ:  

Циљ наставе предмета технологија за компјутерски управљане машине је стицање знања о савременим обрадним системима, њиховој улози у 

процесу машинске обраде, како би на бази већ постојећих (стечених) знања из технологија обраде на класичним машинама, ученици уочили 

предност савремене технологије и примену компјутерски управљаних обрадних система  

Задаци:  

- - упознавање основних разлика између нумерички управљаних обрадних система и класичних машина алатки са аспекта области примене, 

продуктивности, економичности и укупне ефикасности обраде; 

- упознавање структуре техничких карактеристика и технолошких могућности обрадних система са компјутерским управљањем; 

- упознавање специфичности компјутерски управљаних обрадних система, примени различитих алата, прибора и карактеристика квалитета 

обраде; 

- оспособљавање ученика за примену стручних знања у решавању технолошких задатака у производњи на бази технологије компјутерског 

управљања. 

Активности наставника 

Излаже наставну јединицу усмено, презентује градиво презентацијом, демонстрира, прати рад ученика, модерира рад ученика, припрема наставне 

материјале, саставља задатке за рад, прати рад ученика, процењује њихове активности и постигнућа и оцењује их. 

Активности ученика  

Прате  усмено излагање наставника, прате презентовање градива и демонстрацију наставних јединица, вежбају са припремљених наставних 

материјала, постављају питања, демонстрирају савладано градиво. 
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Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/ модулу Корелација 

Број часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. УВОД   

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да сагледају: 

Значај и задатак технологије обраде 

у индустрији прераде метала и 

Компјутерски управљаних система 

Технологија 

обраде,технолошки 

поступци, практична 

настава 

4 3 1 

2. КВАЛИТЕТ ОБРАДЕ  

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да схвати појмове: 

Квалитет,тачност,грешка обраде, 

Утицај компјутерски управљаних 

машина на квалитет обраде. 

Технологија 

обраде,технолошки 

поступци, практична 

настава 

8 6 2 

3. 
ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ 

РЕЗАЊЕМ 
 

: Принципи резања, Главни фактори 

обраде резањем, Хабање алата и 

постојаност. 

Режим обраде 

Технологија 

обраде,технолошки 

поступци, практична 

настава 

8 6 2 

4. 

КОМПЈУТЕРСКИ 

УПРАВЉАНИ СИСТЕМ ЗА 

ОБРАДУ РЕЗАЊЕМ 

 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: Схвати 

карактеристике компјутерски 

управљаних обрадних система и то 

примени при раду на КУМА- 

Технологија 

обраде,Технолошки 

поступци, Практична 

настава, Пројектовање 

технолошких система 

12 8 4 

5. 

АЛАТИ И ПРИБОРИ ЗА 

КОМПЈУТЕРСКИ 

УПРАВЉАНЕ ОБРАДНЕ 

СИСТЕМЕ ЗА ОБРАДУ 

РЕЗАЊЕМ 

 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању дасхвати карактеристике, 

примену и поделу алата и прибора. 

 и то примени при раду на КУМА 

Технологија 

обраде,Технолошки 

поступци, Практична 

настава, Пројектовање 

технолошких система 

6 4 2 

6. 

ПРОЈЕКТОВАЊЕ 

ТЕХНОЛОШКИХ ПРОЦЕСА 

ЗА КОМПЈУТЕРСКИ 

УПРАВЉАНЕ МАШИНЕ 

 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: пројектује обрадне и 

технолошке процесе, Изабере алат и 

прибор,Уведе пресеке, погледе, 

Технологија 

обраде,Технолошки 

поступци, Практична 

настава, Пројектовање 

10 6 4 
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детаље технолошких система 

7. 

КОМПЈУТЕРСКИ 

УПРАВЉАНИ СИСТЕМ ЗА 

ОБРАДУ ДЕФОРМИСАЊЕМ  

 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: пројектује обрадне и 

технолошке процесе за обраду 

деформисањем, Изабере алат и 

прибор,.. 

Технологија 

обраде,Технолошки 

поступци, Практична 

настава, Пројектовање 

технолошких система 

6 4 2 

8. 

КОМПЈУТЕРСКИ 

УПРАВЉАНИ ОБРАДНИ 

СИСТЕМИ ЗА 

НЕКОНВЕНЦИОНАЛНЕ 

МЕТОДЕ ОБРАДЕ 

 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да препозна и разликује 

карактеристике и врсте 

неконвенционалних метода обраде 

Технологија 

обраде,Технолошки 

поступци, Практична 

настава, Пројектовање 

технолошких система 

8 5 3 

9. 

КОМПЈУТЕРСКИ 

УПРАВЉАНЕ МЕРНЕ 

МАШИНЕ ( 

 

По завршетку теме ученик ће знати 

карактеристике, примену, поделу и 

структуру компјутерски 

управљаних мерних машина 

Технологија 

обраде,Технолошки 

поступци, Практична 

настава, Пројектовање 

технолошких система 

6 4 2 

10. 

ПЕРСПЕКТИВЕ РАЗВОЈА И 

ДАЉА ПРИМЕНА 

КОМПЈУТЕРСКИ 

УПРАВЉАНИХ МАШИНА 

 

По завршетку теме ученик ће знати 

о роботима, флексибилним 

технолошким системима фабрикама 

будућности... 

Технологија 

обраде,Технолошки 

поступци, Практична 

настава, Пројектовање 

технолошких система 

6 3 3 

Начини 

оцењивања 

 Начини провере постигнућа ученика: 

усменим путем, контролна вежба,  

самостални практични рад, графички 

рад,  посматрање активности на часу 

Укупно: 74 49 25 

 ВЕЖБЕ     

1. 

Упознавање ученика са 

структуром компјутерски 

управљаних машина: 

 

 

По завршетку теме ученик ће знати 

: 

структуру;принцип 

рада;кретање;носиоце информација. 

Технологија 

обраде,Технолошки 

поступци, Практична 

настава, 

2 1 1 

2. Врста кретања и промена  По завршетку теме ученик ће знати: Технологија 5 3 2 
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броја обртаја. 

 

главна и помоћна и промену броја 

обртаја 

обраде,Технолошки 

поступци, Практична 

настава, 

3. Основни принципи резања  

По завршетку теме ученик ће знати: 

врсте струготине; 

фазе настајања струготине; 

појаве и наслаге на грудној 

површини алата. 

Технологија 

обраде,Технолошки 

поступци, Практична 

настава, 

5 3 2 

4. 
Хабање алата и критеријуми 

оцене затупљености  
 

По завршетку теме ученик ће знати 

да измери похабаност на 

различитим алатима. 

Технологија 

обраде,Технолошки 

поступци, Практична 

настава, 

5 3 2 

5. 
Прорачун и избор меродавних 

режима резања при стругању 
 

По завршетку теме ученик ће знати 

да изабере режим резања код 

компјутерски управљаних стругова 

Технологија 

обраде,Технолошки 

поступци, Практична 

настава, 

5 3 2 

6. 
Прорачун и избор меродавних 

режима резања при глодању 
 

По завршетку теме ученик ће знати 

да изабере режим резања код 

компјутерски управљаних 

глодалица 

Технологија 

обраде,Технолошки 

поступци, Практична 

настава, 

5 3 2 

7. 

Геометрија алата и њихов на 

квалитет обрађене површине 

и режим резања 

 

По завршетку теме ученик ће знати 

утицај геометрије алата на квалитет 

обрађене површине и режим резања 

Технологија 

обраде,Технолошки 

поступци, Практична 

настава, 

4. 2 2 

8. 

Компјутерски управљани 

стругови. Алати, прибори, 

осе. 

 

 

По завршетку теме ученик ће знати 

Алате, приборе и осе код 

компјутерски управљаних стругова 

Технологија 

обраде,Технолошки 

поступци, Практична 

настава, 

4 2 2 

9. 

Компјутерски управљане 

глодалице. Алати, прибори, 

осе 

 
 Ученик ће знати Алате, приборе и 

осе код КУ глод. 

Технологија 

обраде,Технолошки 

поступци, Практична 

настава, 

5 3 2 
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10. Обрадни центри  

По завршетку теме ученик ће 

знати врсте, алате, осее обрадних 

центара 

Технологија 

обраде,Технолошки 

поступци, Практична 

настава, 

5 3 2 

11. 

Компјутерски управљани 

обрадни системи за 

електроерозиону обраду. 

 

 

По завршетку теме ученик ће знати 

карактеристике КУ за 

електроерозиону обраду. 

Технологија 

обраде,Технолошки 

поступци, Практична 

настава, 

4 2 2 

12. 

Компјутерски управљани 

обрадни системи  за 

електрохемијску обраду. 

 

 

По завршетку теме ученик ће знати 

карактеристике КУ за 

електрохемијску обраду. 

Технологија 

обраде,Технолошки 

поступци, Практична 

настава, 

4 2 2 

13. 

Компјутерски управљани 

обрадни системи за обраду 

ултразвуком. 

 

 

По завршетку теме ученик ће знати 

карактеристике КУ за обраду 

ултразвуком. 

Технологија 

обраде,Технолошки 

поступци, Практична 

настава, 

4 2 2 

14. 

Компјутерски управљани 

обрадни системи за обраду 

ласером. 

 

 

По завршетку теме ученик ће знати 

карактеристике КУ за за обраду 

ласером. 

Технологија 

обраде,Технолошки 

поступци, Практична 

настава, 

4 2 2 

15. 

Пројектовање процеса за 

нумерички управљане 

стругове -графички рад. 

 

 

Израда комплетне техничко-

технолошке документације и 

програма . 

Технологија 

обраде,Технолошки 

поступци, Практична 

настава, Пројектовање 

технолошких система 

6  6 

16. 

Пројектовање процеса за 

компјутерски управљане 

глодалице - графички рад. 

 

 
Израда комплетне техничко-

технолошке документације.. 

Технологија 

обраде,Технолошки 

поступци, Практична 

настава, Пројектовање 

технолошких система 

7  7 
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Начини 

оцењивања 

Усменим путем, самостални практични 

рад, графички рад,посматрање 

активности на часу 

Укупно: 74 34 40 

 

 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

 

- Програм је конципиран да се ослања на претходна знања која су ученици стекла у оквиру стручног предмета технологија обраде, уз проширење 

основних појмова процеса обраде резањем са усмерењем ка специфичностима и примени наведених знања на обрадним системима са 

компјутерски управљањем. Важно је да наставници за два предмета успоставе јасну корелацију између излагања материје ради избегавања 

преклапања и остваривања максималног допуњавања. Са друге стране у оквиру стручних предмета актуелни предмет треба допуњавати са 

предметом програмирање за компјутерско управљање машина и са практичном наставом представљају комплекс предмета који треба да омогуће 

укупно овладавање технологијом обраде на компјутерски управљаним обрадним системима, пре свега у делу обраде резањем, а и у другим 

карактеристичним методама обраде који су важни за данашњи ниво примене компјутерски управљане технологије. 

- Настава и вежбе, с обзиром на стручну оријентацију и обим, односно степен сложености, предвиђа кабинет који је опремљен одговарајућим 

дијаграмима, шемама, моделима, макетама, алатима, приборима, уређајима и дидактичким машинама. У потребном обиму, пре свега вежбе, 

обављале би се и у радионицама односно у предузећима, што би зависило од степена опремљености школе компјутерски управљаним обрадним 

системима. 

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

треба оспособљавати за: самостално проналажење, систематизовање и коришћење информација из различитих извора (стручна литература, 

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

предмета са свакодневним искуством, садржајима других предмета и др.); тимски рад; самопроцену ; презентацију својих радова и групних 

пројеката и ефикасну визуелну, вербалну и писану комуникацију. 

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

информације, а оцењивање ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују 

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

 

НАПОМЕНА: За петнаесту и шеснаесту вежбу изабрати конфигурацију предмета обраде где ће бити примењена стручна знања у 

одређивању операција и захвата, избора алата и прибора, као и прорачун и избор меродавних режима резања. При пројектовању процеса за 

компјутерски управљане машине примењивати стечена знања из области технологије и програмирања компјутерски управљаних машина. 
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Образовни профил: Техничар за компјутерско управљање 

Предмет: Програмирање за компјутерски управљане машине 

Разред: Трећи 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 74    74 

Недељни 2    2 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ:  Циљ наставе предмета програмирање за компјутерски управљане машине је стицање знања о савременим технолошким процесима 

производње на бази технологије компјутерског управљања. 

Задаци: Задаци наставе предмета програмирање за компјутерски управљане машине су: 

- стицање основних знања о технолошким могућностима обрадних система са компјутерским управљањем; 

- оспособљавање ученика за повезивање знања о теоријским основама обрадних процеса и принципа пројектовања технолошких процеса са 

технолошким могућностима компјутерски управљаних обрадних система; 

- стицање основних знања о пројектовању технологије за компјутерски управљане обрадне системе и оспособљавање ученика за њену примену; 

- упознавање основних функција управљачких јединица компјутерски управљаних машина, алатки и оспособљавање за припрему носиоца 

информација, уношење и тестирање програма; 

- развијање смисла за сарадњу са пројектантима производа, конструкторима алата, операторима за компјутерски управљане машине алатке и 

осталим учесницима у пројектовању и производњи. 

Активности наставника:  

Излаже наставну јединицу усмено, презентује градиво презентацијом, демонстрира, прати рад ученика, модерира рад ученика, припрема наставне 

материјале, саставља задатке за рад, прати рад ученика, процењује њихове активности и постигнућа и оцењује их. 

Активности ученика:  

Прате  усмено излагање наставника, прате презентовање градива и демонстрацију наставних јединица, вежбају са припремљених наставних 

материјала, постављају питања, демонстрирају савладано градиво. 
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Ред. 

број 

теме/мо

дула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по 

теми/мо

дулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Увод  

По завршетку теме ученик ће бити упознат 

са  наставним предметом, литературом и 

начином рада 

Пројектовање 

технолошких система 
2 2 / 

2. 
Обрадни системи са 

компјутерским управљањем 
 

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

- препозна, објасни  и повеже основне 

појмове у вези основног концепта и 

структурне изградње ОС са КУ, нивое 

управљања (NC, CNC, AC, DNC, FTC, FOS, 

FPS), карактеристике ОС ca CNC 

управљањем, технолошке припреме CNC 

ОС,припреме машине, алата и материјала. 

- препозна техничко – технолошку 

документацију и уме да је креира 

Технологија за КУ 

машине, 

пројектовање 

технолошких система, 

аутоматизације 

производње и 

флексибилни 

производни системи 

8 5 3 

3. 
Врсте и облици 

програмирања cnc машина 
 

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

-препозна и уме да објасни  и повеже 

основне појмове у вези  ручног 

програмирања, полумашинског 

програмирања, компјутерског 

програмирања, CAD/CAM система 

програмирања 

Технологија за КУ 

машине, 

пројектовање 

технолошких система, 

аутоматизације 

производње и 

флексибилни 

производни системи 

6 3 3 

4. Основи програмирања  

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

- препозна и уме да објасни  и повеже 

основне појмове у вези основа 

Рачунарство и 

информатика, 

технологија за КУ 

машине, 

8 5 3 
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програмирања, система 

кодирања,координатних система, 

карактеристичних тачака обрадног 

система,структурне изградње програма, 

програмских речи и реченица,носача 

информација. 

пројектовање 

технолошких система, 

аутоматизације 

производње и 

флексибилни 

производни системи 

5. Главне функције  

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да препозна и уме да објасни  и повеже 

основне појмове везане за: 

- Место и улогу главних функција у оквиру 

програма CNC машина. 

- Поделу главних функција. 

- Функције за дефинисање система 

програмирања. 

- Функција за успостављање везе између 

координатног система машине и предмета 

обраде. 

- Функције за дефинисање начина кретања, 

брзи ход, линеарна интерполација, кружна 

интерполација, резање завојнице, циклуси 

стругања. 

- Функције за дефинисање мода помака. 

Пројектовање 

технолошких система 

 

12 8 4 

6. ПОМОЋНЕ ФУНКЦИЈЕ  

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да препозна и уме да објасни  и повеже 

основне појмове везане за: 

- Место, улога и значај помоћних функција у 

оквиру програма CNC машина. 

- Поделу помоћних функција. 

- Функције заустављања и функције краја 

програма или потпрограма. 

- Функције укључивања и искључивања. 

Функције излаза укључивања. Остале 

Пројектовање 

технолошких система 

 

8 5 3 
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функције. 

7. 
ТЕХНОЛОШКЕ 

ФУНКЦИЈЕ ПРОГРАМА 
 

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да препозна и уме да објасни  и повеже 

основне појмове у вези: 

- Функција алата у програму, селекција 

алата, измена алата, дефинисање корекције 

алата, корекција полупречника алата, 

корекција дужине алата. 

- Режим обраде, програмирање корака и 

броја обртаја, геометријске подлоге ручног 

програмирања, технолошке подлоге ручног 

програмирања, путање кретања алата. 

Технологија за КУ 

машине, 

пројектовање 

технолошких система, 

аутоматизације 

производње и 

флексибилни 

производни системи 

6 3 3 

8. 

УПРАВЉАЧКЕ 

ЈЕДИНИЦЕ И 

ПРОГРАМИРАЊЕ 

 

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да препозна и уме да објасни  и повеже 

основне појмове у вези: 

- Структурне изградње управљачких 

јединица 

-Модула управљачких јединица. 

-Начина уношења програма и обраде 

информација. 

-Ручног и аутоматског начина рада. 

-Дијагностике рада управљачке јединице и  

прегледа значајнијих управљачких јединица. 

Рачунарство и 

информатика, 

технологија за КУ 

машине, 

пројектовање 

технолошких система, 

аутоматизације 

производње и 

флексибилни 

производни системи 

10 6 4 

9. 
РУЧНО ПРОЈЕКТОВАЊЕ 

ТЕХНОЛОГИЈЕ 
 

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да самостално и сараднички креира 

техничко-технолошку документацију за 

задати радни део 

Технологија за КУ 

машине, 

пројектовање 

технолошких система 

14 / 14 

Начини 

оцењивања 

Практични и графички радови и 

усмена провера 
Укупно: 74 37 37 
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Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

Програм је конципиран тако да се ученици постепено уводе у основе програмирања компјутерски управљаних машина. При реализацији програма 

треба се ослањати на претходно стечена знања ученика из рачунарства и информатике, технологије обраде на компјутерски управљаним 

машинама , аутоматизације производње и флексибилни производни системи и пројектовање технолошких система), потребно је ускладити 

наставу ових предмета и оперативне планове рада наставника. При томе треба имати у виду са садржај овог предмета са садржајима предмета 

технологија обраде на компјутерски управљаним машинама и пројектовање технолошких система, уствари чине једну заокружену целину. 

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

оспособљавати за: самостално проналажење, систематизовање и коришћење информација из различитих извора (стручна литература, интернет, 

часописи, уџбеници); визуелно опажање, поређење и успостављање веза између различитих садржаја (нпр. повезивање садржаја предмета са 

свакодневним искуством, садржајима других предмета и др.); тимски рад; самопроцену ; презентацију својих радова и групних пројеката и 

ефикасну визуелну, вербалну и писану комуникацију. 

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

информације, а оцењивање ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују 

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

 

 

 

Образовни профил: Техничар за компјутерско управљање 

Предмет: Aутоматизација производње и флексибилни производни системи 

Разред: Трећи 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 74    74 

Недељни 2    2 
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Циљ и задаци предмета 

Циљ:  

Циљ наставе предмета аутоматизација производње и флексибилни производни системи је стицање знања о намени и структури савремених 

аутоматизованих и флексибилних производних система и оспособљавање за њихову примену у условима измене производног програма. 

Задаци:  

Задаци наставе предмета аутоматизација производње и флексибилни производни системи су: 

- стицање основних знања из структуре високоаутоматизованог производног система и логике одвијања технолошког процеса у њима (NC, CNC, 

DNC, FTC); 

- стицање навика алгоритамског поступка у решавању методологија, анализе и синтезе аутоматизованих производних система; 

- стицање основних знања о структури флексибилних аутоматизованих система и програмирања рада управљачких система у флексибилној 

аутоматизацији; 

- оспособљавање за решавање проблема манипулације роботом за извршавање појединих група задатака; 

- стицање нових сазнања из области флексибилне аутоматизације. 

.Активности наставника:  

Излаже наставну јединицу усмено, презентује градиво презентацијом, демонстрира, прати рад ученика, модерира рад ученика, припрема наставне 

материјале, саставља задатке за рад, прати рад ученика, процењује њихове активности и постигнућа и оцењује их. 

Активности ученика:  

Прате  усмено излагање наставника, прате презентовање градива и демонстрацију наставних јединица, вежбају са припремљених наставних 

материјала, постављају питања, демонстрирају савладано градиво. 

 

Ред. 

број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  по 

теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

  1. УВОД   

-створи слику о наставном 

предмету који ће изучавати током 

74 часа 

користи уџбеник 

Програмирање за  

КУ машине 
1 1 / 

2. 

ОПШТЕ ПОСТАВКЕ 

АУТОМАТСКОГ 

УПРАВЉАЊА   

 

По завршетку теме ученик ће бити 

у стању да: 

-шта је управљање и препозна 

системе аутоматског управљања 

Програмирање за  

КУ машине 
10       8 2 
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-научи шта је САУ са повратном 

спрегом и дејством поремећаја 

-научи разлику између аналогних и 

дигиталних система 

-научи основну грађу рачунара, 

основни принцип рада и логику 

рачунара 

-схвати суштину и логику 

програма и програмирања 

3. 

АУТОМАТИЗАЦИЈА 

ПРОЦЕСА ТЕХНОЛОШКОГ 

СИСТЕМА  

 

По завршетку теме ученик ће бити 

у стању да: 

-научи шта је Аутоматизација 

процеса технолошког система,  

-Подела технолошких система, 

- КУ  машине, 

 Обрадни центри 

-Специјалне машине алатке 

-Трансфер линије 

Програмирање за  

КУ машине 

Технологија за  

КУ машине 

24 17      7 

4. 
СТРУКТУРА КОМЈУТЕРСКИ 

УПРАВЉАНИХ МАШИНА 
 

По завршетку теме ученик ће бити 

у стању да: 

-научи шта је управљачка јединица 

-научи шта је функција УЈ  

-научи принцип фукционисања УЈ 

-научи основни принцип 

интерполације просторних кривих 

-препозна улазно излазне јединице 

УЈ 

-научи командну таблу УЈ 

повеже УЈ 

Програмирање за  

КУ машине 

Пројектовање 

технолошких процеса 

14 11 3 

5. 

СИСТЕМИ ЗА ГЛАВНА И 

ПОМОЋНА КРЕТАЊА КОД 

КОМЈУТЕРСКИ 

 

По завршетку теме ученик ће бити 

у стању да: 

-научи чему служе погонски 

Програмирање за  

КУ машине 

Технологија за  

9 8 1 
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УПРАВЉАНИХ МАШИНА  системи код ЦНЦ машина 

-научи које врсте система погона 

постоје  

-научи грађу и  принцип  

КУ машине 

6. 
СИСТЕМИ ЗА ИЗВРШАВАЊЕ 

ПОМОЋНИХ ФУНКЦИЈА 
 

По завршетку теме ученик ће бити 

у стању да:  

 -научи системе за измену алата,  

-измену палета, 

-схвати важност система 

подмазивања  

-разуме неопходност система 

хлађења код КУМА Уведе 

пресеке, погледе, детаље 

Програмирање за  

КУ машине 

Технологија за  

КУ машине 

4 4 / 

7. МЕРНИ СИСТЕМИ КУМА  

По завршетку теме ученик ће бити 

у стању да:  

-схвати неопходност уградње 

мерних система кума 

-препозна сензоре положаја, 

брзине,  

-зна начине мерења кума 

-сазна како се уграђују мерни 

системи кума 

Програмирање за  

КУ машине 

4 3 1 

8. 
АУТОМАТИЗАЦИЈА 

ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМА 
 

По завршетку теме ученик ће бити 

у стању да:  

-система  

-разликује унутрашњи од спољног 

транспорта 

-уведе манипулатора односно 

индустријског робота у систем 

аутоматизованог транспорта 

-Дефинише робота као кључну 

карику у ФПС-у 

Програмирање за  

КУ машине 

4 3 1 
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-научи о аутоматском 

складиштењу-високорегалном 

складишту 

9. 
СТАНДАРДНИ СИМБОЛИ И 

ОЗНАКЕ КУМА 
 

По завршетку теме ученик ће бити 

у стању да:  

-научи симболе и ознаке на КУМА 

Програмирање за  

КУ машине 4 2 2 

Начини 

оцењивања 
Усмена провера знања                                                                      Укупно: 74 57 17 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

 

- Програм је конципиран тако да се ослања на претходна знања који су ученици стекли у оквиру програма предмета: рачунарство и информатика, 

физика, основе електротехнике и електронике и технологије обраде. Ученике треба уопштено упознати са могућностима флексибилне 

аутоматизације, што је довољно за овај ниво образовања као подлога за детаљније савладавање теоријских и практичних садржаја програма 

предмета програмирање компјутерски управљаних машина и практичне наставе. Због тога са предметима који се реализују паралелно у трећем и 

четвртом разреду треба остварити чврсту корелацију. Такође у трећем разреду се паралелно реализује и програм предмета технологија обраде на 

компјутерски управљаним машинама, који има низ додирних тачака са овим програмом, због чега треба оперативним плановима рада наставника 

ускладити ове садржаје. 

- У оквиру реализације програма потребно је дати акценат на примену аутоматизованих обрадних система у производни и на њихову структуру, 

са освртом на савремена решења техника и технологија аутоматског управљања у оквиру флексибилних производних система. 

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

треба оспособљавати за: самостално проналажење, систематизовање и коришћење информација из различитих извора (стручна литература, 

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

предмета са свакодневним искуством, садржајима других предмета и др.); тимски рад; самопроцену; презентацију својих радова и групних 

пројеката и ефикасну визуелну, вербалну и писану комуникацију. 

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

информације, а оцењивање ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују 

сопствени напредак у остваривању задатака предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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Образовни профил:Техничар за компјутерско управљање 

Предмет:Пројектовање технолошких система 

Разред: Трећи 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи  259   259 

Недељни  7    

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ:Циљ наставе предмета пројектовања технолошких система је практично стицање знања, радних вештина и навика потребних за обављање 

послова и самосталан извршилачки рад у оквиру образовног профила и оспособљавање за брзо укључивање у процес конкретне производне 

технологије. 

Задаци: 

-овладавање технолошким процесима обраде и програмирање компјутерски управљаних машина; 

-оспособљавање за самостално коришћење и примењивање технолошке документације при раду на компјутерски управљаним машинама; 

-овладавање поступцима припреме подешавања, контроле и смештаја алата на компјутерски управљаним машинама у односу на координатни 

систем машине; 

-оспособљавање уношења програма у управљачку јединицу компјутерски управљаних машина; 

-оспособљавање за откањање застоја на управљачким и погонским системима компјутерски управљаних машина. 

Активности наставника: 

Образложење циља сваке теме, излагање уз примену очигледних наставних средастава: литератуте, калалога, CNC машина са прибадајућом 

опремом, алата и прибора, демонстација рада на CNC машинама, праћење и усмеравање рада ученика при изради техничко технолошке 

документације и практичног рада на CNC машинама, оцењивање.  

Активности ученика: 

Праћење излагања наставника, израда техничко технолошке документације, коришћење потребних алата и прибора, практичан рад на CNC 

машинама, израда радних предмета на основу техничко технолошке документације, оптимизација програма, мерење и контролисање, 

самопроцењивање. 
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Ред. 

број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  по 

теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Увод  

-зна организацију рада у кабинету, 

разликује опрему, зна и поштује мере 

заштите на раду 

Техничко цртање, 

компјутерска графика, 

технологија обраде, 

машински материјали 

технологија обраде за 

КУМ, технолошки 

поступци, енглески 

језик 

5  5 

2. 
Обрада стругањем на КУ 

обрадним системима 
 

-зна поделу КУ стругова, зна главне делове 

CNC система,зна погонске системе за 

главна и помоћна кретања, мерне системе 

и УЈ, зна да користи тастатуру 

 

14  14 

3. Управљање CNC стругом  

-зна и примењује начине рада УЈ, помера 

носач алата у правцу појединих оса до 

унапред задате вредности коришћењем 

свих начина рад УЈ, регулише број обртаја 

и помак  

 

30  30 

4. 
Припрема алата за КУ 

стругове 
 

-дефинише корекције алата, уноси 

корекције алата у УЈ, зна држаче и системе 

држача алата, поставља алате на машину 

 

20  20 

5. 

Спољашње и унутрашње 

стругање 

 

-примењује линеарно и кружно кретање у 

различитим правцима, израђује комплетну 

тех. тех. документацију, уноси програм у 

УЈ, тестира програм, поставља обрадак, 

центрира, дефинише нулту тачку РП, 

израђује РП , мери и контролише, коригује 

програм  

 

60  60 
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6. 

Корекција врха радијуса 

алата  

-мери корекцију алата, израђује РП 

користећи корекције алата, израђује 

комплетну тех.тех. документацију 

 

10  10 

7. 

Обрада стругањем 

коришћењем стандардних 

циклуса  

 

-примењује циклусе уздужног стругања 

спољашњег и унутрашњег, примењује 

циклусе резања навоја, спољашњег и 

унутрашњег, левог и десног са једним и 

више почетака, примењује циклусе 

усецања жлебова, израђује комплетни тех. 

тех. докиментацију, тестира програм, 

поставља обрадак, центрира, стеже , 

поставља алат у тачку В, израђује РП, мери 

, контролише , коригује програм 

 

50  50 

8. 
Отклањање зазора код 

помоћних кретања 
 

-измери зазор, уноси зазор у УЈ  
10  10 

9. 

Израда радних предмета на 

компјутерски управљаним 

струговима 

 

-дефинише технолошки поступак на 

основу радионичког цртежа, израђује тех. 

тех. документацију за CNC машину, уноси 

програм у УЈ, тестира програм, поставља 

припремак, центрира , стеже, поставља 

алат у тачку В, израђује радни предмет, 

коригује програм 

 

59  59 

Начини 

оцењивања 

-праћење остварености исхода 

-усмено излагање 

-активност на часу 

-писана техничко технолошка 

документација 

-практичан рад на машини 

-матурски рад 

                                                                     Укупно: 259  259 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 
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Програм је конципиран тако да се ослања на претходна знања која су ученици стекли у оквиру предмета технологија обраде, компјутерска 

графика, технолошки поступци и програмирање за КУМ. У оквиру реализације програма, с обзиром да се он реализује у трећем и четвртом 

разреду остварити корелацију са горе наведеним предметима, због чега треба ускладити оперативне планове наставника. Ученици се деле на 

групе од 8 до 12 ученика. 

 Препорука: 

Вежбе за наставне предмет програмирање за КУМ и пројектовање технолошких система треба да реализује исти наставник. 

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

оспособити за:самостално проналажење, систематизовање и коришћење информација из различитих извора(стручна литература, интернет, 

часописи,уџбеници); визуелно опажање, поређење и успостављање веза између различитих садржаја ( нпр. повезивање садржаја предмета са 

свакодневним искуством, садржајима других предмета и др.); тимски рад;самопроцену; презентацију својих радова и групних пројеката и 

ефикасну визуелну, вербалну и писану комуникацију. 

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

информације, а оцењивање ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују 

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

 

 

 

 

Четврти разред 

Образовни профил: Техничар за компјутерско управљање 

Предмет: Српски језик и књижевност 

Разред:  Четврти 

„Службени гласник РС-Просветни гласник:" бр. 11/2016 од 26.8.2016. 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок настава Укупно 

Годишњи 96 / / / 96 

Недељни 3 / / / 3 
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Циљ и задаци предмета 

Циљ:      

- проширивање и продубљивање знања о српском језику;  

- унапређивање језичке и функционалне писмености;  

- проширивање и продубљивање знања о српској и светској књижевности, развијање љубави према књизи и читању, оспособљавање за 

интерпретацију уметничких текстова;  

- упознавање репрезентативних дела српске и опште књижевности, књижевних жанрова, књижевноисторијских појава и процеса у 

књижевности;  

- проширивање и продубљивање књижевних знања и читалачких вештина;  

- образовање и васпитање ученика као слободне, креативне и културне личности, критичког ума и оплемењеног језика и укуса.  

Задаци: 

- Настава језика (знања о језику, способност служење језиком и васпитна улога наставе језика). Ученици треба да:  

o овладају знањима о српском књижевном језику;  

o стекну вештине и способности његовог коришћења у општењу са другима, у писменом и усменом изражавању, приликом учења, 

образовања и интелектуалног развоја;  

o поштују матерњи језик, негују српски језик, традицију и културу српског народа, националних мањина, етничких заједница и других 

народа;  

o унапређују културу језичког општења, у складу са поштовањем расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне 

равноправности, са развијањем толеранције и уважавања различитости и са поштовањем и уважавањем других језика и других култура.  

- Настава књижевности (усвајање књижевних знања, развијање читалачких вештина и афирмисање васпитних вредности путем 

књижевности). Ученици треба да:  

o упознају репрезентативна дела српске књижевне баштине и дела опште књижевности, њихове ауторе, поетске и естетске вредности;  

o негују и развијају читалачке компетенције и интерпретацијске вештине посредством којих ће се упознавати са репрезентативним 

књижевним делима из историје српске и опште књижевности, читати их и тумачити у доживљајној и истраживачкој улози;  

o развијају литерарне афинитете и постану читаоци рафинираног естетског укуса који ће умети да на истраживачки, стваралачки и активан 

начин читају књижевна дела свих жанрова, вреднују их, говоре о њима и поводом њих;  

o усвоје хуманистичке ставове, уверења и систем вредности;  

o оспособе се за поуздано морално просуђивање, опредељивање за добро и осуду насилништва и нечовештва, одбацивање свих видова 

агресивног и асоцијалног понашања и за развијање самосвести и личне одговорности;  

o подстичу на саосећање са ближњима и одговорност према другом;  

o развију врлине разборитости и равнотеже и мудрости.  
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- Општи задаци. Ученици треба да:  

o развијају и негују стваралачки и истраживачки дух у процесу учења и у примени стечених знања;  

o развијају и негују методичност и методичка поступања приликом овладавања сложеним и обимним знањима;  

o усаглашено са општим исходима учења, као и усклађено са узрастом и способностима, даље развијају знања, васпитне вредности и 

функционалне вештине које ће моћи да користе у даљем образовању, у професионалном раду и у свакодневном животу;  

o развијају лични и национални идентитет и осећање припадности држави Србији;  

o формирају вредносне ставове којима се чува национална и светска културна баштина;  

o буду оспособљени за живот у мултикултуралном друштву.  

Активности наставника: 

- мотивисање ученике за читање; 

- припремање и благовремено давањеученицима истраживачких задатака као помоћ приликом читања и разумевања  дела; 

- припремање наставних материјала; 

- планирање активности на часу и тока часа; 

- објашњавање, тумачење, анализирање  нових садржаја и појмова; 

- подстицање активног учешћа ученика у раду на часу; 

- подстицање креативности ученика; 

- подстицање код ученика критичког развој мишљења и разумевања; 

- подстицањее активног учења; 

- подстицање учника  да повезују знања са другим областима и  ослањају се на претходно искуство; 

- инсистирање на практичној примени стечених знања  

- подстицање одговорности код ученика; 

- упућивање ученика на додатне изворе знања и могућности сазнавања; 

- неговање позитивне климе у одељењу; 

- омогућавање подстицајне средине за рад и учење; 

- охрабрибравање, помагање и подстицање ученика; 

- инсистирање на систематичности у раду и поштовању принципа и правила рада; 

- редовно вредновање рада и постигнућа сваког ученика; 

- самовредновање реализације програма ; 

- планирање новина и измена за следећу школску годину. 

Активности ученика: 

- редовно читање задате лектире; 

- припремње  радних материјала за часове обраде књижевних дела; 
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- активно учествовање у дискусијама на часу; 

- активан приступање при излагању новог градива и изради задатака на часу; 

- самостално или уз помоћ наставника запажање, упоређивање, примена и повезивање градива ; 

- израда домаћих задатака; 

- активно учење; 

- тражење додатне подршке за градиво које нису разумели или их  додатно интересује; 

- редовно бележење у свеску свих  најважнијих чињеница и закључакае  са часа; 

- израда писмених задатака, тестова знања, правописних диктата, рецитовање стихова; 

- практична примена стечених знања; 

- повезивање знања са другим областима; 

- ослањање на претходно искуство; 

- самопроцењивање напретка . 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  по 

теми/моду

лу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

I 
Проучавање књижевног 

дела 
 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- уочаава на изабрнаим књижевним делима естетксе 

карактеристике дела 

- запажа смисао и задатке књижевности, као и улогу 

књижевне културе у животу човека 

- наведе основне одлике стваралчког и теоријског односа 

према књижевности 

Историја 

Филозофија 

Ликовна 

култура 

Музичка 

уметност 

10 8 2 

II Савремена књижевност  

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- наведе обележја савремене књижевности 

- тумачи књижевна дела износећи доживљаје, запажања 

и образложења 

- изведе закључке о карактеристикама  песничког 

језика, мотивима и форми у обрађеним делима 

- именује различите прозне врсте и приповедне 

поступке 

Историја 

Филозофија 

Ликовна 

култура 

Музичка 

уметност 

34 30 4 
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- тумачи дело у складу са његовим жанровским 

особеностима 

- интегрише лично искуство током читања и тумачења 

дела 

III Лектира  

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- тумачи уметнички свет и стваралачке поступке у 

структури обрађених дела 

- изнесе свој суд о књижевним делима користећи 

стечена знања и сопствена запажања 

-  износи став и користи аргументе 

 16 13 3 

IV Језик  

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- одреди синтаксичке јединице и њихову функцију 

- одреди типове независних и зависних реченица, типове 

напоредних конструкција,  

- разуме појам конгруенције 

- познаје систем глаголских облика 

- примени правописне знаке у складу са језичком 

нормом 

- употреби знаке интерпункције у складу са језичком 

нормом 

страни језик 18 15 3 

V Култура изражавања  

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

-  изражава размишљања и критички став према 

проблемима и појавама 

- износи став, користи аргументе и процењује опште и 

сопствене вредности у усменом и писаном изражавању 

- примени вештину   

- комуникације  

 18 / 18 

Начини 

оцењивања 

• усмено испитивање 

- индивидуално 

- групна дискусија 

• тест знања 

• домаћи задатак 

Укупно: 96 66 30 
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• писмени задатак 

• есеј 

• ППТ презентација 

• праћење актиности на часу 

 

Образовни стандарди: 

Основни ниво 

1. Област ЈЕЗИК  

2.СЈК.1.1.1. Има основна знања о језику уопште (шта је језик, које функције има); поштује свој језик и поштује друге језике; 

препознаје стереотипне ставове према језику. Разуме појам текста; разликује делове текста (увод, главни део, завршетак); 

препознаје врсте текстова (облике дискурса); има основна знања из социолингвистике: познаје појмове једнојезичности и 

вишејезичности (и зна одговарајуће језичке прилике у Србији); разуме појам језичке варијативности и препознаје основне 

варијетете.  

2.СЈК.1.1.2. Разликује књижевни (стандардни) језик од дијалекта; зна основне податке о дијалектима српског језика; има 

правилан став према свом дијалекту и другим дијалектима српског језика и према оба изговора српског књижевног језика 

(поштује свој и друге дијалекте српског језика и има потребу да чува свој дијалекат; подједнако цени оба изговора српског 

књижевног језика - екавски и (и)јекавски); има потребу да учи, чува и негује књижевни језик; познаје најважније граматике и 

нормативне приручнике и уме да се њима користи; зна основне податке о месту српског језика међу другим индоевропским и 

словенским језицима; има основна знања о развоју књижевног језика, писма и правописа код Срба.  

2.СЈК.1.1.3. Разликује правилан од неправилног изговора гласа; зна основну поделу гласова; има основна знања у вези са слогом 

и примењује их у растављању речи на крају реда; зна основна правила акценатске норме и уочава евентуалне разлике између 

свог и књижевног акцента.  

2.СЈК.1.1.4. Познаје врсте и подврсте речи; примењује норму у вези с облицима речи у фреквентним случајевима (укључујући и 

гласовне промене у вези с облицима речи); издваја делове речи у вези с облицима речи (граматичка основа и наставак за облик) у 

једноставнијим случајевима; издваја делове речи у вези с грађењем речи (префикс, творбена основа, суфикс) у једноставнијим 

случајевима; препознаје основне начине грађења речи; примењује норму у вези с грађењем речи (укључујући и гласовне промене 

у вези с грађењем речи); примењује постојеће моделе при грађењу нових речи.  

2.СЈК.1.1.5. Правилно склапа реченицу; разликује синтаксичке јединице; разликује активне и пасивне реченице; уме да 

анализира једноставније реченице грађене по основним моделима и проширене прилошким одредбама.  

2.СЈК.1.1.6. Има лексички фонд који је у складу са средњим нивоом образовања; прави разлику између формалне и неформалне 

лексике и употребљава их у складу са приликом; има основна знања о значењу речи; познаје основне лексичке односе 

(синонимију, антонимију, хомонимију); познаје метафору као лексички механизам; нема одбојност према речима страног 
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порекла, али их не прихвата некритички и аутоматски; познаје појам термина и фразеологизма; познаје најважније речнике 

српског језика и уме да се њима користи.  

2. Област КЊИЖЕВНОСТ  

2.СЈК.1.2.1. Познаје ауторе дела из обавезног школског програма и локализује их у контекст стваралачког опуса и 

књижевноисторијски контекст.  

2.СЈК.1.2.2. Познаје књижевнотеоријску терминологију и доводи је у функционалну везу са примерима из књижевних1 и 

неуметничких2 текстова предвиђених програмом.  

2.СЈК.1.2.3. У тумачењу књижевноуметничких и књижевнонаучних дела разликује методе унутрашњег и спољашњег приступа.  

2.СЈК.1.2.4. Уочава и примерима аргументује основне поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевних дела из 

обавезне школске лектире.  

2.СЈК.1.2.5. Уочава основне особине књижевности као дискурса и разликује га у односу на остале друштвене дискурсе.  

2.СЈК.1.2.6. Наводи основне књижевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и 

светске књижевности и повезује их са делима и писцима из обавезне лектире школског програма.  

2.СЈК.1.2.7. Анализира издвојене проблеме у књижевном делу и уме да их аргументује примарним текстом.  

2.СЈК.1.2.8. Користи препоручену секундарну литературу (књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, теоријску) и доводи је 

у везу са књижевним текстовима предвиђеним програмом.  

2.СЈК.1.2.9. На основу дела српске и светске књижевности формира читалачке навике и знања; схвата улогу читања у тумачењу 

књижевног дела и у изграђивању језичког, литерарног, културног и националног идентитета.  
1 Књижевни текстови обухватају књижевноуметничке и књижевнонаучне текстове. 
2 Под неуметничким текстовима подразумевају се текстови из науке о језику и науке о књижевности, научнопопуларни 

текстови из ових области и, по потреби, текстови из медија и других извора погодни за обраду градива из предмета Српски 

језик и књижевност. 

3. Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА  

2.СЈК.1.3.1. Говори разговетно, поштујући ортоепска правила књижевног језика; примењује књижевнојезичку акцентуацију или 

упоређује свој акценат са књижевним и труди се да је с њим усклади; течно и разговетно чита наглас књижевне и неуметничке 

текстове; изражајно чита и казује лакше књижевноуметничке текстове; у званичним ситуацијама говори о једноставнијим 

темама из области језика, књижевности и културе користећи се коректним језичким изразом (тј. говори течно, без замуцкивања, 

поштапалица, превеликих пауза и лажних почетака, осмишљавајући реченицу унапред) и одговарајућом основном 

терминологијом науке о језику и науке о књижевности, прилагођавајући приликама, ситуацији, саговорнику и теми вербална и 

невербална језичка средства (држање, мимику, гестикулацију); говори уз презентацију; има културу слушања туђег излагања; у 

стању је да с пажњом и разумевањем слуша излагање средње тежине (нпр. предавање) с темом из језика, књижевности и 

културе; приликом слушања неког излагања уме да хвата белешке.  
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2.СЈК.1.3.2. Говорећи и пишући о некој теми (из језика, књижевности или слободна тема), јасно структурира казивање и повезује 

његове делове на одговарајући начин; разликује битно од небитног и држи се основне теме; саставља једноставнији говорени и 

писани текст користећи се описом, приповедањем и излагањем (експозицијом); уме укратко да опише своја осећања и доживљај 

књижевног или другог уметничког дела; сажето препричава једноставнији књижевноуметнички текст и издваја његове важне 

или занимљиве делове; резимира једноставнији књижевни и неуметнички текст.  

2.СЈК.1.3.3. У расправи или размени мишљења на теме из књижевности, језика и културе уме у кратким цртама да изнесе и 

образложи идеју или став за који се залаже, говори одмерено, ослања се на аргументе, у стању је да чује туђе мишљење и да га 

узме у обзир приликом своје аргументације; пише једноставнији аргументативни текст на теме из књижевности, језика и 

културе.  

2.СЈК.1.3.4. Користи оба писма, дајући предност ћирилици; примењује основна правописна правила у фреквентним примерима и 

уме да се служи школским издањем Правописа; у писању издваја делове текста, даје наслове и поднаслове, уме да цитира и 

парафразира; саставља матурски рад поштујући правила израде стручног рада (употребљава фусноте и саставља садржај и 

библиографију); саставља писмо - приватно и службено, биографију (ЦВ), молбу, жалбу, захтев, оглас; зна да попуни различите 

формуларе и обрасце.  

2.СЈК.1.3.5. Има способност и навику да у различите сврхе (информисање, учење, лични развој, естетски доживљај, забава...) 

чита текстове средње тежине (књижевноуметничке текстове, стручне и научнопопуларне текстове из области науке о језику и 

књижевности, текстове из медија3); примењује предложене стратегије читања.  

2.СЈК.1.3.6. Разуме књижевни и неуметнички текст средње сложености: препознаје њихову сврху, проналази експлицитне и 

имплицитне информације, издваја главне идеје текста; прати развој одређене идеје у тексту; пореди основне информације и идеје 

из двају или више текстова.  

2.СЈК.1.3.7. Критички промишља књижевни и неуметнички текст средње сложености: разликује објективну/веродостојну 

чињеницу од ауторове интерпретације; процењује (и то образлаже) да ли аутор неуметничког текста износи све потребне 

информације и да ли даје довољне и веродостојне доказе за то што тврди; процењује да ли је аутор текста неутралан или 

ангажован односно пристрастан, и образлаже своју процену; препознаје говор мржње, дискриминације, бирократски језик, и има 

изграђен негативан став према њима; уме у једноставним примерима да понуди алтернативу бирократском језику.  

2.СЈК.1.3.8. Препознаје структуру, различите елементе, стилске одлике (експресивност, сликовитост, метафоричност) књижевног 

и неуметничког текста; препознаје конотативно значење речи у датом контексту и разуме сврху конотативног значења у 

књижевном и неуметничком тексту; одређује значење непознате речи на основу контекста и творбеног модела; разуме значај 

читања за богаћење лексичког фонда.  

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на средњем нивоу у свакој области.  
3 Текстови који су погодни за обраду градива из језика и књижевности. 

Средњи ниво 
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1. Област ЈЕЗИК  

2.СЈК.2.1.1. Има шира знања о језику уопште (која су битна својства језика); препознаје јединице и појаве које припадају 

различитим језичким нивоима/подсистемима; има основна знања о писму уопште; има основна знања о правопису уопште 

(етимолошки - фонолошки правопис; граматичка - логичка интерпункција; графема - слово); има основна знања о језицима у 

свету (језичка сродност, језички типови, језичке универзалије). Разуме основне принципе вођења дијалога; разуме појам 

говорног чина; разуме појам деиксе. Познаје одлике варијетета српског језика насталих на основу медијума и оних који су 

условљени социјално и функционално.  

2.СЈК.2.1.2. Зна основне особине дијалеката српског језика; зна основна правила екавског и (и)јекавског изговора; у 

једноставнијим случајевима пребацује (и)јекавску реч у екавски лик и обрнуто. Смешта развој књижевног језика код Срба у 

друштвени, историјски и културни контекст.  

2.СЈК.2.1.3. Познаје говорне органе и начин на који се гласови производе; зна да дели гласове по свим критеријумима; разуме 

појам фонеме; зна сва правила акценатске норме и уме да прочита правилно акцентовану реч; зна механизме фонолошки 

условљених гласовних промена (једначења сугласника по звучности и по месту творбе, сажимање и асимилацију вокала и 

губљење сугласника).  

2.СЈК.2.1.4. Има шира знања о врстама и подврстама речи; уме да одреди облик променљиве речи и да употреби реч у задатом 

облику; познаје појам морфеме; дели реч на творбене морфеме у једноставнијим случајевима и именује те морфеме; познаје 

основне начине грађења речи; примењује норму у вези с облицима речи у мање фреквентним случајевима.  

2.СЈК.2.1.5. Користи се свим синтаксичким могућностима српског језика; разликује безличне и личне реченице; анализира 

реченице грађене по различитим моделима; има шира знања о синтагми; препознаје основне врсте зависних предикатских 

реченица (типични случајеви); зна основно о напоредним односима, конгруенцији и негацији; разликује врсте независних 

предикатских реченица; разуме појам елипсе; има основна знања о употреби падежа и глаголских облика.  

2.СЈК.2.1.6. Има богат и уразноличен лексички фонд (укључујући и интелектуалну и интернационалну лексику и познавање 

најфреквентнијих интернационалних префикса и суфикса). Тај фонд употребљава у складу с приликом; види језик као низ 

могућности које му служе да изрази индивидуално искуство и усмерен је ка богаћењу сопственог речника; познаје 

хиперонимију/хипонимију, паронимију; разликује лексичке слојеве; познаје метонимију као лексички механизам.  

2. Област КЊИЖЕВНОСТ  

2. СЈК.2.2.1. Интерпретира књижевни текст увидом у његове интеграционе чиниоце (доживљајни контекст, тематско-мотивски 

слој, композиција, ликови, форме приповедања, идејни слој, језичко-стилски аспекти...).  

2.СЈК.2.2.2. Познаје књижевнотеоријску терминологију и књижевнотеоријска знања адекватно примењује у тумачењу 

књижевних дела предвиђених програмом.  

2.СЈК.2.2.3. Разликује методе унутрашњег и спољашњег приступа у интерпретацији књижевноуметничког и књижевнонаучног 

дела и адекватно их примењује приликом разумевања и тумачења ових врста дела.  
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2.СЈК.2.2.4. Уочава и образлаже поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевноуметничких и књижевнонаучних 

дела у оквиру школске лектире; процењује да ли је сложенији књижевнонаучни текст (аутобиографија, биографија, мемоари, 

дневник, писмо, путопис...) добро структуриран и кохерентан, да ли су идеје изложене јасно и прецизно; уочава стилске 

поступке у књижевноуметничком и књижевнонаучном тексту; процењује колико одређене одлике текста утичу на његово 

разумевање и доприносе тумачењу значења текста.  

2.СЈК.2.2.5. Образлаже основне елементе књижевности као дискурса у односу на остале друштвене дискурсе (нпр. 

присуство/одсуство приповедача, приповедни фокус, статус историјског и фиктивног итд.).  

2.СЈК.2.2.6. Приликом тумачења књижевноуметничких и књижевнонаучних дела из школског програма примењује знања о 

основним књижевноисторијским и поетичким одликама стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске 

књижевности.  

2.СЈК.2.2.7. Самостално уочава и анализира проблеме у књижевном делу и уме да аргументује своје ставове на основу 

примарног текста.  

2.СЈК.2.2.8. Активно користи препоручену и ширу, секундарну литературу (књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, 

теоријску) у тумачењу књижевноуметничких и књижевнонаучних дела предвиђених програмом.  

2.СЈК.2.2.9. На основу дела српске и светске књижевности развија читалачке вештине, способности и знања од значаја за 

тумачење и вредновање различитих књижевноуметничких и књижевнонаучних дела и за развијање језичког, литерарног, 

културног и националног идентитета; има изграђен читалачки укус својствен културном и образованом човеку.  

3. Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА  

2.СЈК.2.3.1. Говори у званичним ситуацијама, јавно и пред већим аудиторијумом о темама из области језика, књижевности и 

културе, користећи се књижевним језиком и одговарајућом терминологијом; учествује у јавним разговорима са више учесника; 

процењује слушаоца односно аудиторијум и обликује свој говор према његовим потребама и могућностима; има потребу и 

навику да развија сопствену говорну културу; с пажњом и разумевањем слуша теже излагање (нпр. предавање) с темом из језика, 

књижевности и културе; слуша критички, процењујући говорникову аргументацију и објективност.  

2.СЈК.2.3.2. Саставља сложенији говорени и писани текст (из језика, књижевности или слободна тема) користећи се описом, 

приповедањем и излагањем (експозицијом); у говореној или писаној расправи прецизно износи своје идеје и образлаже свој став; 

труди се да говори и пише занимљиво, правећи прикладне дигресије и бирајући занимљиве детаље и одговарајуће примере; 

уочава поенту и излаже је на прикладан начин; прецизно износи свој доживљај и утиске поводом књижевног или другог 

уметничког дела; сажето препричава сложенији књижевни текст и резимира сложенији књижевни и неуметнички текст на теме 

непосредно везане за градиво; пише извештај и реферат; примењује правописну норму у случајевима предвиђеним програмом.  

2.СЈК.2.3.3. Има способност и навику да у различите сврхе (информисање, учење, лични развој, естетски доживљај, забава...) 

чита теже текстове (књижевноуметничке текстове, стручне и научнопопуларне текстове из области науке о језику и 

књижевности, текстове из медија); има изграђен читалачки укус својствен културном и образованом човеку; примењује сложене 
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стратегије читања; бира стратегију читања која одговара сврси читања.  

2.СЈК.2.3.4. Разуме сложенији књижевни и неуметнички текст: препознаје његову сврху; проналази експлицитне и имплицитне 

информације; издваја информације према задатом критеријуму; издваја главне идеје; прати развој одређене идеје; пореди 

информације и идеје из двају или више текстова да би разумео одговарајући значењски или стилски аспект према задатом 

критеријуму; анализира и тумачи оне системе мотивације који се у књижевном делу јављају при обликовању (карактеризацији) 

ликова и изградњи догађаја (због бољег и потпунијег разумевања значења књижевног дела); тумачи (на нивоу разумевања) 

текстове ослањајући се на други текст/текстове.  

2.СЈК.2.3.5. Критички промишља сложенији књижевни и неуметнички текст: раздваја објективну чињеницу од ауторове 

интерпретације; процењује да ли је аутор текста неутралан или ангажован односно пристрастан, и образлаже своју процену; 

разликује експлицитне и имплицитне ауторове ставове; аргументовано вреднује да ли аутор сложенијег експозиторног или 

аргументативног текста погодног за обраду градива из језика и књижевности износи све потребне информације и да ли даје 

довољне и веродостојне доказе за то што тврди.  

2.СЈК.2.3.6. Процењује да ли је сложенији неуметнички текст погодан за обраду градива из језика и књижевности добро 

структуриран и кохерентан, да ли су идеје изложене јасно и прецизно; уочава стилске поступке у овим текстовима; процењује 

колико одређене одлике текста утичу на његово разумевање.  

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на напредном нивоу у свакој области.  

Напредни ниво 

1. Област ЈЕЗИК  

2.СЈК.3.1.1. Разуме да постоји тесна веза између језика и мишљења; јасан му је појам категоризације; познаје конверзационе 

максиме (квалитета, квантитета, релевантности и начина); разуме појам информативне актуализације реченице и зна како се она 

постиже; јасан му је појам текстуалне кохезије.  

2.СЈК.3.1.2. При подели речи на слогове позива се на правила; акцентује једноставније примере.  

2.СЈК.3.1.3. Има детаљнија знања о морфологији у ужем смислу и творби речи у српском језику (дели реч на творбене морфеме у 

сложенијим случајевима и именује те морфеме).  

2.СЈК.3.1.4. Има детаљнија знања о употреби падежа и глаголских облика; уме да анализира компликованије реченице грађене 

по различитим моделима; познаје специјалне независне реченице; познаје различита решења у вези с конгруенцијом.  

2.СЈК.3.1.5. Има основна знања о речницима и структури речничког чланка.  

2. Област КЊИЖЕВНОСТ  

2.СЈК.3.2.1. Чита, доживљава и самостално тумачи књижевноуметничка и књижевнонаучна дела из обавезног школског 

програма, као и додатне (изборне) и факултативне књижевноуметничке и књижевнонаучне текстове; током интерпретације 

поуздано користи стечена знања о стваралачком опусу аутора и књижевноисторијском контексту.  

2.СЈК.3.2.2. Влада књижевнотеоријском терминологијом и теоријска знања адекватно примењује у тумачењу 
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књижевноуметничких и књижевнонаучних дела која су предвиђена школским програмом и других дела ове врсте различитих 

жанрова, изван школског програма.  

2.СЈК.3.2.3. У процесу тумачења књижевноуметничког и књижевнонаучног дела, одабира, примењује и комбинује адекватне 

методе унутрашњег и спољашњег приступа.  

2.СЈК.3.2.4. Уочава и тумачи поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевноуметничких и књижевнонаучних 

текстова у оквиру школске лектире и изван школског програма; процењује и пореди стилске поступке у наведеним врстама 

текстова.  

2.СЈК.3.2.5. Разуме основне елементе књижевности као дискурса (пореди нпр. присуство/одсуство приповедача, приповедни 

фокус, статус историјског и фиктивног итд.) у односу на остале друштвене дискурсе и та сазнања употребљава у тумачењу 

књижевних дела.  

2.СЈК.3.2.6. Приликом тумачења и вредновања књижевноуметничких и књижевнонаучних дела примењује и упоређује 

књижевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске књижевности.  

2.СЈК.3.2.7. Самостално уочава и тумачи проблеме и идеје у књижевном делу и своје ставове уме да аргументује на основу 

примарног текста и литерарно-филолошког контекста.  

2.СЈК.3.2.8. У тумачењу књижевног дела критички користи препоручену и самостално изабрану секундарну литературу 

(књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, теоријску).  

2.СЈК.3.2.9. На основу дела српске и светске књижевности (у обавезном и сопственом избору) и секундарне литературе шири 

читалачка знања, примењује стратегије читања које су усаглашене са типом књижевног дела и са читалачким циљевима 

(доживљај, истраживање, стваралаштво); развија језички, литерарни, културни и национални идентитет.  

3. Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА  

2.СЈК.3.3.1. Дискутује о сложеним темама из језика, књижевности и културе; дискутује о смислу и вредностима књижевних 

текстова и о сврси и вредностима неуметничких текстова користећи стручну терминологију.  

2.СЈК.3.3.2. Излаже (у званичним ситуацијама, јавно и пред већим аудиторијумом) и пише о темама из области језика, 

књижевности и културе; има развијене говорничке (ораторске) вештине; претпоставља различите ставове аудиторијума и у 

складу с тим проблематизује поједине садржаје; препознаје и анализира вербалну и невербалну реакцију саговорника односно 

аудиторијума и томе прилагођава свој говор; слушајући говорника, процењује садржину и форму његовог говора и начин 

говорења.  

2.СЈК.3.3.3. Композиционо и логички складно пише стручни текст на теме из књижевности и језика, као и новински чланак.  

2.СЈК.3.3.4. Организује, класификује, уопштава и на сличан начин обрађује информације из књижевних и неуметничких текстова 

на основу задатог и/или самостално постављеног критеријума.  

2.СЈК.3.3.5. Продубљено критички промишља сложенији текст: процењује колико сложенији експозиторни текст успешно 

преноси информације публици којој је намењен, уочавајући које информације недостају; издваја доказну грађу на којој аутор 
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аргументативног текста заснива своје ставове и одређује средства којима их износи; запажа ауторове грешке у закључивању и 

сл.  

2.СЈК.3.3.6. Процењује стилске поступке у књижевном и неуметничком тексту; пореди стилске поступке у два сложена текста 

(или више њих); тумачи њихову улогу у остваривању естетских и значењских одлика наведених врста текстова.  

2.СЈК.3.3.7. Изграђује свест о себи као читаоцу - развија читалачку ауторефлексију (разуме улогу читања у сопственом развоју; 

има развијену, критичку свест о својим читалачким способностима...).  

НАПОМЕНА: Због преклапања у више наставних тема/модула  образовни стандарди ће бити прецизније одређени у оперативним 

(месечним)  плановима. 

Начин остваривања програма  

УВОДНА ОБЈАШЊЕЊА  

Зависно од разреда и садржаја годишњи фонд часова наставе овог предмета распоређен је тако да је за подручје књижевност издвојено око 60%, а 

за друга два (језик и култура изражавања) око 40% часова.  

У оквиру тог фонда планирани садржаји се обрађују са око70% часова. Осталих 30% часова предвиђено је за понављање, утврђивање, вежбање и 

систематизовање програма.  

Циљ и задаци чине целину и остварују се током четири године - систематски и континуирано - у свим предвиђеним програмско-тематским 

подручјима и видовима рада.  

Сви садржаји распоређени су по разредима, подручјима, областима и темама уз примену начела поступности, корелације, интеграције и 

примерености узрасту.  

Садржаји књижевности конкретизовани су по разредима, сегментима (књижевност и лектира), а обухватају књижевнотеоријско и 

књижевноисторијско проучавање књижевноуметничких дела и књижевности жанровски распоређених.  

Подручје језик обухвата изучавање језика као система. У садржаје овог подручја уграђени су елементи опште лингвистике и правописа.  

Подручје култура изражавања обухвата облике и врсте у области усменог и писменог изражавања (по разредима). У овој области планиране су 

говорне и писмене вежбе, домаћи задаци и писмени задаци, који треба да се раде наизменично ћирилицом и латиницом.  

Ради што успешније реализације бројних захтева и садржаја неопходна је и стална сарадња наставника српског језика и књижевности с 

наставницима других предмета (историје, сродних општестручних и ужестручних предмета), стручним сарадницима (школским библиотекаром - 

медијатекаром, педагогом, психологом) и органима (стручним активом и већима), родитељима ученика и међуопштинском (регионалном) 

просветно-педагошком службом; такође је корисна сарадња наставника и са одређеним институцијама (народном библиотеком, домом културе, 

биоскопом, локалним новинама, радио-станицом и др.).  

Квалитет и трајност знања, умења, вештина и навика ученика у многоме зависе од принципа, облика, метода и средстава који се користе у 

образовно-васпитном процесу. Због тога савремена настава српског језика и књижевности претпоставља остваривање битних задатака и садржаја 

програма уз максимално могућу мисаону активност ученика (субјеката у настави), поштовање одређених дидактичких принципа (посебно: свесне 

активности ученика, научности, примерености, поступности, систематичности и очигледности), као и адекватну примену оних наставних облика, 
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метода, поступака и средстава чију су вредност утврдиле савремена пракса и методика наставе српског језика и књижевности (пре свега: разни 

видови групног и индивидуалног рада примерени могућностима ученика, методе - дијалошка, текстуално-графичке демонстрације и самосталних 

радова ученика, средства - уџбеници, приручници, разне врсте текстова и графичких приказа, графофолије, наставни и други филмови, радио и 

телевизијске емисије и сл.). Избор одређених наставних облика, метода, поступака и средстава условљен је, пре свега, наставним садржајем и 

циљевима (образовним, васпитним и функционалним), које треба остварити на једном часу српског језика и књижевности.  

Редовна настава српског језика и књижевности изводи се у специјализованим учионицама и кабинетима за овај предмет, који треба да буду 

опремљени у складу са нормативима за средње стручне школе. Делимично, она се организује и у другим школским просторијама (библиотеци - 

медијатеци, читаоници, аудиовизуелној сали и сл.).  

У настави српског језика и књижевности користе се одобрени уџбеници и приручници и библиотечко-информацијска грађа од значаја за 

остваривање задатака и садржаја програма овог предмета, односно за систематско оспособљавање ученика за самостално коришћење разних 

извора сазнања у настави и ван ње.  

Програм обезбеђује адекватнији однос између часова обраде и других типова часова. Створени су предуслови за креативно испољавање 

наставника и прилагођавање васпитно-образовног рада различитим ситуацијама у пракси, као и за појачавање стваралачке сарадње наставника и 

ученика.  

КЊИЖЕВНОСТ  

Ово програмско-тематско подручје обухвата најзначајнија дела из српске и светске књижевности, која су распоређена у књижевноисторијском 

континуитету од старог века до данас.  

Од историјског континуитета одступа се само у поглављу проучавање књижевног дела, као и у поглављу лектира.  

Наставник српског језика и књижевности у средњим стручним школама треба да пође од претпоставке да је ученик у основној школи стекао 

основна знања:  

- из теорије књижевности: тема, мотив, фабула; лик, карактер; структура прозног књижевног дела; књижевни родови и врсте;основна 

језичкостилска изражајна средства; усмена и писана књижевност; структура лирске песме; стих, строфа, рима, ритам; структура драмског дела; 

дијалог, монолог, драмска врста, драма и позориште, филм, радио-драма, телевизијска драма;  

- из основа сценске и филмске културе: слика, реч, звук, филмска музика, ситуација, радња, јунаци филма, елементи филмског израза, филмске 

врсте, од синопсиса до сценарија; филм, телевизија, књижевност (сличност и разлике).  

Са стеченим знањима, која се у програму средњих стручних школа проширују и продубљују, ученик може активно да учествује у интерпретацији 

књижевног дела.  

Проучавање књижевног дела дато је, такође посебно место у IV разреду, када су ученици зрелији и способнији за упознавање слојевитије 

структуре књижевноуметничког дела и књижевних методологија.  

Интерпретативно-аналитички методички систем је основни вид наставе књижевности и њега треба доследно примењивати приликом упознавања 

ученика са изабраним књижевним делима која су предвиђена програмом. Наравно, не треба очекивати да се сва програмом предвиђена дела 
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обрађују на нивоу интерпретације као најпотребнијег аналитичко-синтетичког приступа књижевном делу. Наставник треба да процени на којим 

ће делима радити интерпретацију, а на којим осврт, приказ или, пак, проблемско-стваралачки методички систем.  

Нема сумње да овакав програм књижевности у средњим стручним школама повремено тражи и примену експликативног методичког система када 

се мора чути наставникова реч, и то најчешће приликом давања информација о епохама које се проучавају, као и у свим другим ситуацијама у 

којима наставник не може рачунати на ученикова предзнања (на пример: основне информације о почецима писмености, да је његов говор модел 

правилног, чистог и богатог језика каквом треба да теже његови ученици).  

Књижевна дела из програма лектира имају равноправан третман са делима из обавезног програма књижевности и обрађују се по истом 

методичком систему. Треба напоменути да се из лектире која је дата по избору ученика и наставника не морају обрадити сви писци, већ 

књижевно дело оног писца за које се опредељују ученици и наставник.  

ЈЕЗИК  

Програм наставе језика у средњим стручним школама конципиран је тако да омогући ученицима стицање знања и о језику као друштвеној појави 

и о језику као систему знакова. Циљ је да ученици, поред знања о свом матерњем језику, стекну и опште лингвистичка односно 

социолингвистичка знања неопходна образованом човеку. Ова општа знања су функционално повезана са наставом матерњег језика. Главни део 

тих знања обрађује се у сегменту општи појмови о језику (на почетку програма за први и на крају програма за четврти разред). Као у уводном 

делу сегмента књижевни језик (у првом разреду) и сегменту језички систем и науке које се њиме баве; али се општи појмови обрађују и током 

целе наставе - у вези са одговарајућим партијама о српском као матерњем језику. Инсистирање на једном теоријски и методички вишем нивоу 

изучавању језичких појава даје нови квалитет настави која обухвата и знања с којима су се ученици сретали у основној школи. Ова знања, поред 

своје општеобразовне вредности и значаја за олакшавање и побољшавање наставе српског језика, треба да послуже и лакшем савлађивању 

градива из страних језика.  

У сегменту програма посвећеног организацији и функционисању језичког система не обрађују се само чисто граматички аспекти језичког система 

већ се обухватају и функционални аспекти. Зато су, између осталог, у синтаксу унети и елементи лингвистике текста и граматике. Посебан је 

значај дат лексикологији (која се надовезује на део о творби речи), и то не само да би ученици стекли више знања о речничком благу свога језика 

него и да би развили правилан однос према разним појавама у лексици.  

У обради свих сегмената програма треба се надовезивати на знања која су ученици стекли током претходног школовања. Међутим, овде није реч 

о простом обнављању и утврђивању раније стечених знања, него о добијању целовите слике о српском језику, и као што је већ речено, о усвајању 

једног квалитативно вишег приступа проучавању језичке организације и језичких законитости.  

Веома је важно да се настава језика повеже са осталим деловима овог наставног предмета. Наиме, ова настава пружа лингвистичка знања која ће 

бити подлога за тумачење језика и стила књижевних дела, с тим што ова дела пружају и одговарајући материјал за уочавање естетске функције 

језика. С друге стране, настава језика се мора повезати и са наставом културе изражавања. Тиме ће лингвистичка знања (о акценатском систему, 

творби речи, лексикологији, синтакси итд.), као и проучавање правописа, допринети да ученици боље и поступније усвоје књижевнојезичку 

норму и да побољшају своје изражајне способности.  
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КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА  

Вежбе у усменом изражавању треба у средњим стручним школама да дају одређени степен правилне артикулације, дикције, интонације, ритма и 

темпа у читању и казивању лирског, епског и драмског текста. Ове се вежбе, по правилу, реализују у току обраде књижевног текста на тај начин 

што ће наставник, директно, својим читањем, говорењем или уз помоћ снимка, анализирати одговарајуће елементе правилног усменог 

изражавања како би их ученици уочили. Стечена сазнања трансформишу се у вештине и умења на тај начин што ученици интерпретирањем 

књижевних текстова настоје да сами достигну одговарајући степен вештине и умења ове врсте. Стечене способности се даље увежбавају 

различитим облицима усменог изражавања ученика (извештавање, расправљање, реферисање и др.). Већина предвиђених облика ове наставе 

непосредно се укључује у наставу књижевности или примене за израду писмених састава.  

 Диференцирање функционалних стилова ваља обављати на узорцима које је наставник одабрао. Да би ученик био оспособљен да свој језик и 

начин изражавања подеси врсти писменог састава (излагања), треба да напише конкретан састав (припреми излагање). Вежбе ове врсте треба 

понављати све док сваки ученик не буде оспособљен да се служи одређеним облицима изражавања. Да би се постигао већи наставни учинак, 

корисно је наћи неопходну психолошку мотивацију. Због тога ученике треба обавестити не само о коначном циљу који се жели постићи 

одређеним системом вежбања него и о сврсисходности појединих парцијалних вежбања која чине интегралну целину. Тако, на пример, ако су 

ученици обавештени да ће следећи писмени задатак бити у форми расправе или приказа, онда и конкретне вежбе треба да буду подређене том 

циљу. Наставник ће на одабраном моделу конкретног облика изражавања показати ученицима његове битне карактеристике, подразумевајући ту 

и примереност језика и стила. После тога ученици у форми домаћег задатка чине прве покушаје да самостално напишу састав одређене врсте. 

Читањем и коментарисањем домаћих задатака ученици се даље оспособљавају у писменом изражавању и овладавању одређеним врстама састава. 

Када је наставник стекао утисак да су сви ученици релативно овладали одређеном врстом писменог изражавања, утврђује час израде школског 

писменог задатка. Резултати таквог поступка показују се у школском писменом задатку, па се на основу њих планира даљи рад на усавршавању 

културе изражавања ученика. Ако више ученика не постигне одређени успех, цео се процес понавља.  

Оквирни број часова који је предвиђен за усмено и писмено изражавање означава укупно време, а не и број вежби у току наставне године 

(препоручује се организовање већег броја краћих вежби с прецизно одређеним циљевима).  

Током наставне године ученицима се дају писмени задаци (у складу са облицима и врстама наведеним у програму културе изражавања). По 

правилу, наставник је обавезан да прегледа и анализира задатке свих ученика. Одабрани задаци (не само најуспешнији) читају се и коментаришу 

на часу (делу часа). Поред писмених, у складу са захтевима програма, наставник даје ученицима и друге врсте конкретних домаћих задатака 

(усмених, практичних - примерених могућностима ученика и њиховој оптерећености разним обавезама).  

Израда школског писменог задатка, по правилу, траје један час. Изузетно, кад то поједини облици писменог изражавања изискују, израда задатака 

може трајати и дуже од једног часа.  
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Образовни профил:Техничар за компјутерско управљање 

Предмет: Енглески језик 

Разред: Четврти 

Службени гласник РС-Просветни гласник: ("Сл. гласник СРС – Просветни гласник", бр. 6/90 i "Сл. гласник СРС – Просветни гласник", бр 4/91, 

7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 

10/2009, 5/2010, 8/2010 - испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015 i 11/2016) 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 64 / / / 64 

Недељни 2 / / / 2 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ:  

Ученици: 

- развијају језичке вештине: слушање, читање, говор, писање у оквиру теме  

- активирају и развијају речник у оквиру теме 

- изражавају *комуникативне функције  у оквиру теме 

- стичу и примењују *знања о језику  у оквиру теме 

*  Комуникативне функције 

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 
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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 изражавањеслагања и неслагања 

17. Тражење и давање дозволе 

18. Исказивање честитки 

19. Исказивање препоруке 

20. Изражавање хитности и обавезности 

21. Исказивање сумње и несигурности 

 * Знања о језику 

ИМЕНИЦЕ  

Множина сложеница 

Множина именица страног порекла  

Члан (одређени и неодређени) 

Везници 

Повезивање зависне реченице са главном (when, that, while, because, although, though, since, after, as, if, until, as if, as though, so that, in order that)  

Творба речи 

Суфикси за прављење придева (- able, - ary, - ful, - less, - ous, - ic, - ical…) 

Сложенице:именице (breakdown, software, passer- by…) и придеви  (blue- eyed, short- sleeved …)  

ГЛАГОЛИ 

Обнављање обрађених глаголских времена  (Simple and continuous forms) 

Пасивне конструкције  

Must have/ could have/can’t have (спекулисање о прошлости)  

РЕЧЕНИЦА 

Неуправни говор (са слагањем времена, различити типови реченица)  

Погодбене реченице (кондиционал трећи)  

Жеље које се односе на садашњост, прошлост, будућност  (I wish/If only/It’s time /I’d rather) 

Задаци: 

Оперативни задаци на нивоу језичких вештина  

СЛУШАЊЕОспособљавање ученика за разумевање усменог говора. 
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ЧИТАЊЕОспособљавање ученика за функционално читање и разумевање различитих, узрасно и садржајно примерених врста текстова ради 

информисања, извршавања упутстава и остварења естетског доживљаја (читање ради личног задовољства). 

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

ПИСАЊЕ   Оспособљавање ученика за писање краћих текстова различитог садржаја. 

СОЦИОКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА   Стицање и овладавање социокултурним компетенцијама неопходним за писану и усмену употребу 

језика. 

МЕДИЈАЦИЈА И ПРЕВОЂЕЊЕ   У ситуацији када посредује између особа (вршњака или одраслих) које не могу да се споразумевају, у 

неформалним ситуацијама, сажимајући и делом преводећи,  ученик може да користи  усмену медијацију или писану медијацију и превођење. 

Активности наставника: 

-  Даје упутства и објашњења ученицима, бележи и благовремено обавештава ученике о њиховом напретку. 

Активности ученика: 

- Разуме разговетан говор или краћи текст о теми. 

- Учествује у разговору о теми. 

- Може да напише или каже кратке одговоре на питања из дате теме. 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  по 

теми/моду

лу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Животне приче и догађаји  

2.СТ.1.5.2 

2.СТ.2.5.2 

2.СТ.1.4.2 

2.СТ.2.4.2 

2.СТ.1.2.5 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.1.4 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.4.4 

На крају наставне теме ученик ће бити у 

стању да: говори о утицају рекламирања и 

укусу хране, разуме текст о дану 

заљубљених и одломак из књиге, и 

употреби граматичке јединице: the passive, 

have something done, reported speech,   

примени знање стечено на часовима на 

конкретним примерима кроз вежбу, уз 

помоћ модела напише формално писмо 

(жалбу).Ученик ће бити у стању да: на 

основу урађене контролне вежбе сагледа у 

којој мери је савладао наставне јединице 

обрађене и утврђене на  претходним 

Српски језик и 

књижевност 

24 14 10 
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часовима. 

2. Свакодневни живот младих 

2.СТ.1.5.2 

2.СТ.2.5.2 

2.СТ.1.4.2 

2.СТ.2.4.2 

2.СТ.1.2.5 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.1.4 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.4.4 

На крају наставне теме ученик ће бити у 

стању да: разуме текст о важнимодлукама 

младих, говори о неједнакости, препозна и 

употреби граматичке јединице:трећи 

кондиционал, I wish, if only,Must have/ 

could have/can’t have (спекулисање о 

прошлости), Повезивање зависне реченице 

са главном (when, that, while, because, 

although, though, since, after, as, if, until, as 

if, as though, so that, in order that), примени 

знање стечено на часовима на конкретним 

примерима кроз вежбу, уз помоћ модела 

напише аргументативни есеј. 

Ученик ће бити у стању да: на основу 

урађеног писменог задатка сагледа у којој 

мери је савладао наставне јединице 

обрађене и утврђене на  претходним 

часовима, на основу урађене исправке 

писменог задатка сагледа грешке које је 

правио и научи оно што није знао. 

Српски језик и 

књижевност 

20 11 9 

3. Друштво и породица 

2.СТ.1.5.2 

2.СТ.2.5.2 

2.СТ.1.4.2 

2.СТ.2.4.2 

2.СТ.1.2.5 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.1.4 

2.СТ.1.3.7 

Ученик ће бити у стању да: на основу 

урађеног писменог задатка сагледа у којој 

мери је савладао наставне јединице 

обрађене и утврђене на  претходним 

часовима, на основу урађене исправке 

писменог задатка сагледа грешке које је 

правио и научи оно што није знао. 

На крају наставне теме ученик ће бити у 

Српски језик и 

књижевност 

15 5 10 
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2.СТ.1.4.4 стању да: разуме текст о уметницима, 

говори о уметности и фестивалима, 

препозна и употреби граматичке јединице: 

participle clauses, determiners,  примени 

знање стечено на часовима на конкретним 

примерима кроз вежбу. Ученик ће бити у 

стању да: на основу урађене контролне 

вежбе сагледа у којој мери је савладао 

наставне јединице обрађене и утврђене на  

претходним часовима. 

Ученик ће бити у стању да: сагледа у којој 

мери је савладао наставне јединице 

обрађене и утврђене на  претходним 

часовима. 

4. Језик струке 

2.СТ.2.2.5 

 

2.СТ.2.5.2 

2.СТ.2.3.5 

 

Ученик ће бити у стању да: прочита и 

преведе текстове о својој струци, одговори 

на питања о текстoвима обрађеним на  

часовима чија је тема језик струке, 

преприча текстове, употреби речи везане 

за језик струке у конкретним примерима. 

Српски језик и 

књижевност 

8 5 3 

Начини 

оцењивања 

усменим путем, контролна вежба, 

писмени задатак, посматрање 

активности на часу 

Укупно: 64 35 29 

 

Образовни стандарди: 

• 2.СТ.1.5.2Саставља кратке, разумљиве реченице користећи једноставне језичке структуре. 

• 2.СТ.2.5.2Правилно разуме и користи већи број сложенијих језичких структура. 

• 2.СТ.1.4.2 Пише приватно писмо о аспектима из свакодневног живота (нпр. Описује људе, догађаје, места, осећања). 

• 2.СТ.2.4.2 У приватној преписци, тражи или преноси информације, износи лични став и аргументе 

• 2.СТ.1.2.5 Разуме кратке адаптиране одломке књижевних дела, и друге поједностављене текстове који се односе на 

цивилизацијске тековине, културу и обичаје свог и других народа. 
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• 2.СТ.1.3.7 Излаже једноставне, блиске садржаје у вези са културом и традицијом свог и других народа. 

• 2.СТ.1.1.4Схвата смисао прилагођеног аудио и видео записа у вези с темама из свакодневног живота (стандардни говор, 

разговетни изговор и спор ритам излагања 

• 2.СТ.1.4.4 Пише једноставне текстове према моделу, уз помоћ илустрација, табела, слика, графикона, детаљних 

упутстава. 

• 2.СТ.2.2.5 Проналази специфичне појединости у дужем тексту са претежно сложеним структурама, у коме се износе 

мишљења, аргументи и критике(нпр. новински чланци и стручни текстови). 

• 2.СТ.2.3.5 Излаже већ припремљену презентацију о темама из свог окружења или струке. 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

1. слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом који чита наставник или који ученици чују са звучих записа;. 

2. рад у паровима, малим и великим групама (мини-дијалози, игра по улогама, симулације,  итд.); 

3. мануалне активности (израда паноа, презентација, зидних новина, постера за учионицу или родитеље и сл.); 

4. дебате и дискусије примерене узрасту (дебате представљају унапред припремљене аргументоване монологе са ограниченим трајањем, док 

су дискусије спонтаније и неприпремљене интеракције на одређену тему); 

 

 

 

Образовни профил: Техничар за компјутерско управљање 

Предмет: Филозофија 

Разред: Четврти 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 64 / / / 64 

Недељни 2 / / / 64 
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Циљ и задаци предмета 

Циљ: Развити свест о потреби активног обликовања сопственог живота и одговорног учествовања у јавном животу. Оспособљење за независно, 

критичко мишљење, формирање сопствених погледа на свет и стицање навике да се водимо вредностима истине, добра  и лепоте, чији смисао 

управо откривамо кроз предмет. Објаснити потребу за као и само развијање умности и моралности. 

Задаци: 

 Овладавање знањима о елементима и принципима ваљане мисли као и њихова употреба у процесу сазнања, решавања проблема и организацији 

сопствених мисли. Разумети структуру сазнајних способности, сложени однос језика и мишљења. Развити осетљивост за грешке у доказивању и 

закључивању. Упознати методолошку структуру научног и филозофског истраживања. Упознати се са основним елементима мишљења, 

теоријских позиција, односнима према сазнању. Унапредити властиту жељу за сазнањем као и могућност само-испитивања. Разумети основне 

вредности и њихов међусобан однос. Унапредити усмено излагање мишљења. Упознати различите теорије. Стећи свест о основним начинима 

логичног поступања у потрази за истином. Бити у најрационалнијем односу према сазнању. Преиспитивање различитих опција пре суђења. 

Активности наставника:  

постављање питања, постављање проблема, подстицање ученичке активности, слушање одговора, предавање (излагање), објашњавање, 

исписивање садржаја на табли, корекција погрешних одговора, појашњавање, подстицање мисаоне активности ученика, стварање радне 

атмосфере. 

Активности ученика: 

 слушање питања, мисаоно представљање проблема, трагање за одговором, анализирање, поређење, уочавање, закључивање, одговарање на 

питања 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  по 

теми/моду

лу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Увод у филозофију / 

Буђење чуђења код ученика, разумевање 

основних филозофских тенденција, 

упознавање основних концепција, 

дисциплна, позиција. Способност 

самосталног истраживања изазваног 

филозофским чуђењем. 

Физика, биологија 

4 4 / 
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2. Античка филозофија / 

Познавање филозофија античких 

филозофа, развијање критичке свести код 

ученика, развој емпатије, овладавање и 

примењивање основних филозофских 

аргументација. Критичко сагледавање 

проблема, формулисање сопствених 

хипотеза, разумевање моралних побуда, 

повећање сопствене одговорности. 

Математика, физика, 

биологија, историја, 

политика, српски 

језик 
34 24 10 

3. Средњовековна филозофија / 

Разумевање односа хришћанства и 

филозофије, дубље промишљање о појму 

Бога, упознавање начина аргумензовања у 

прилог Божјег постојања, развијање 

толерантности спрам других религија и 

туђег мишљења. 

Историја, физика, 

биологија,политика 

8 4 4 

4. Модерна филозофија / 

Упознавање са ренесансном филозофијом, 

продубљивање античких филозофија, 

разумевање односа филозофије и науке, 

разумевање условљености модерне 

историје филозофијом тог доба. Критичко 

сагледавање филозофских проблема. 

Политика, право, 

биологија 

12 10 2 

5. Савремена филозофија / 

Познавање основних конвепција 

филозофије 19 и 20 века. Критичка 

способност сагледавања супротних 

аргументација. Вредносна анализа 

практичних начела. Развој способности 

спекулације о филозофским идејама тог 

доба. Примена и креирање нових теорија 

у практичном оријентисању појединца. 

Историја, биологија, 

физика 

6 6 / 

Начини 

оцењивања 

Усмено оцењивање 

Посматрање активности са часа 

Контролна вежба 

Укупно: 64 48 16 
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Образовни профил:Техничар за компјутерско управљање 

Предмет:Физичко васпитање 

Разред: Четврти 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи  64   64 

Недељни  2   2 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ: наставе програма по избору ученика - 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);  

Задаци: Задаци наставе физичког васпитања су: 

-  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.  

Ученици се на основу својих способности и интереса опредељују за један спорт у коме се обучавају, усавршавају и развијају своје стваралаштво 

током целе школске године. То могу да буду предложене спортске гране и други спортови за које ученици покажу интерес.  

Да би се избор остварио, свака школа је дужна да обезбеди просторне и друге услове за реализацију бар четири спорта.  

На почетку сваке школске године наставничко веће, на предлог стручног већа наставника физичког васпитања, утврђује спортове за који ученици 

те школе могу да се определе.  

Активности наставника: 

Уупознаје ученике са циљевима и исходима наставе / учења, планом рада и начинима оцењивања; даје информације о наставној јединици, 

демонстрира је, прати вежбање ученика, континуирано прати њихов рад и напредак и оцењује их , организује групна такмичења ученика 

Активности ученика: 

Прате  усмено излагање наставника, прате презентовање градива и демонстрацију наставних јединица, вежбају, постављају питања, 

демонстрирају савладано градиво, учествују у групним такмичењима 
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Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  по 

теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. 

РИТМИЧКА 

ГИМНАСТИКА И 

НАРОДНИ ПЛЕСОВИ  

 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- мења корак галопом у свим правцима, полкин 

корак, далеко високи скок, "маказице".  

- покреће тела у месту и у кретању без реквизита и 

са реквизитима, користећи при томе различиту 

динамику, ритам и темпо.  

- примени савладане технике естетског покрета и 

кретања у кратким саставима.  

- Познаје најмање  пет народних плесова. 

Екологија, 

биологија 

20 2 18 

2. 

СПОРТСКА ИГРА ПО 

ИЗБОРУ 

-рукомет 

-фудбал 

-кошарка 

-одбојка 

 

- 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 

Екологија, 

биологија 

44 2 42 
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дружењу и контактима; 

- Доводи у везу свакодневни живот и способност за 

учење и практичан рад са физичким, односно 

спортским активностимаи 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 којме 

вежба, рекреира се и бави се спортом, што 

преноси у свакодневни живот 

Начини 

оцењивања 

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.  

Укупно: 64 4 44 
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Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

 

Програм физичког васпитања је наставак програма физичког васпитања у основној школи, с тим што је усмерен на још интензивније остваривање 

индивидуалних и друштвених потреба у области физичке културе. Ради тога, овај програм заснован је на индивидуализацији процеса физичког 

васпитања:  

- обезбеђује повезивање знања са животом и праксом и каснијим опредељењима ученика;  

- заснован је на изборној настави за коју се ученици определе према свом афинитету и потребама;  

- обавезује школу на остваривање одређених задатака у овој области.  

 

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА  

 

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 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;  

мерење и тестирање;  

практична настава.  

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  
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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, 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 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 (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).  
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Образовни профил: Техничар за компјутерско управљање 

Предмет: Математика 

Разред: Четврти 

Службени гласник РС-Просветни гласник: ("Сл. гласник СРС – Просветни гласник", бр. 6/90 и "Сл. гласник РС – Просветни гласник", бр. 4/91, 

7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 

10/2009, 5/2010, 8/2010 - испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015 i 11/2016) 

 

Годишњи и недељни фонд часова   

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 128 / / / 128 

Недељни 4 / / / 4 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ наставе математике је да ученици усвоје знања, развију вештине, формирају ставове потребне за схватање појава и законитости у природи, 

решавање разноврсних задатака из струке и свакодневног живота, наставак математичког образовања и самообразовања и развијање личности 

ученика. 

Задаци наставе математике су: 

- 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 простори разумевање узајамних односа геометријских фигура 

- Развијање систематичности, уредности, прецизности, темељности, истрајности, критичности у раду; 

- Оспособљавање за примену стечених знања како у математици тако и у осталим предметима; 

- Формирање математичке културе која подразумева свест о универзалности и примени математике и математичког начина мишљења; 

- Развијање способности потребних за решавање проблема и нових ситуација у процесу рада и свакодневном животу. 

Активности наставника: 

- редовно пратити рад и залагање ученика на часу, 

- водити рачуна о индивидуализацији приступу ученику, 

- подстицати ученике да опажају, примењују, препознају, упоређују, изводе закључке,  повезују знања са другим областима и другим 

предметима, решавају проблеме, практично примењују омогућити подстицајну средину за рад и учење, 
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- охрабрује, помаже и подстиче ученике, 

- инсистирати на систематичности у раду и поштовању принципа и правила рада, 

- инсистирати на практичној примени стечених знања, 

- оцењивањем мотивисати ученике за учење, 

- оцењивањем проценити ниво постигнућа ученика. 

Активности ученика: 

- активан приступ при излагању новог градива и изради задатака на часу, 

- практична примена стечених знања, 

- активно учешће у раду, 

- самопроцењивање напретка, 

- навести очекиване активности ученика с обзиром на тему ( запажа, упоређује, примењује, повезује, решава проблем, организује, повезује 

знања са другим областима, ослања се на претходно искуство.... ). 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/ модулу Корелација 

Број 

часова  по 

теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Функције 

2.MA.1.3.2. 

2.MA.1.3.3. 

2.MA.2.3.4. 

2.MA.2.3.5. 

2.MA.3.3.4. 

- Разликује елементарне функције: линеарну, 

квадратну, степену, логаритамску, 

експоненцијалну, тригонометријску и зна да 

скицира графике, 

- Дефинише појам функције, зна шта је домен, 

а шта кодомен; 

- Одређује област дефинисаности функције; 

- Одређује нуле функције и разуме њихову 

геометријску интерпретацију; 

- Дефинише монотоност, парност функције и 

разуме примену тога; 

- Дефинише појам асимптота и зна да их 

одреди; 

- Разуме појам граничне вредности и уме да је 

израчуна; 

стручни 

предмети, 

физика, 

механика 

28 10 18 
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- Разуме појам непрекидности функције; 

2. Извод функције  

2.MA.1.3.3. 

2.MA.1.3.4. 

2.MA.2.3.6. 

2.MA.2.3.7. 

2.MA.3.3.5. 

- Дефинише појам прираштаја функције; 

- Рачуна изводе елементарних функција према 

дефиницији; 

- Познаје таблицу извода и уме да је примени; 

- Зна правила извода и уме да их примени; 

- Зна како се рачуна извод сложене функције; 

- Повезује појам извода са брзином и 

тангентом криве; 

- Уме да примени извод код испитивања 

функције( монотоност, конвексност); 

- Дефинише појам диферинцијала и на основу 

њега уме да апроксимира функцију; 

стручни 

предмети, 

физика, 

механика 

36 13 23 

3. Интеграли 
2.MA.2.3.8. 

2.MA.3.3.6. 

- Разуме појам интеграла и повезује га са 

појмом извода; 

- Уме да примени таблицу интеграла; 

- Примењује метод смене код интеграла и 

свођење на таблични интеграл; 

- Примењује парцијалну интеграцију; 

- Решава нејједноставније диференцијалне 

једначине; 

- Дефинише појма одређеног интеграла и то 

разуме геометријски; 

- Наводи Њутн-Лајабницову формулу и уме да 

је примени; 

- Примењује метод смене и парцијалне 

интеграције код одређеног интеграла и уме 

да промени границе; 

- Примењује одређени интеграл на рачунање 

стручни 

предмети 
22 8 14 
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површине и запремине одређених тела; 

4. 
Комбинаторика 

 

2.MA.1.4.1. 

2.MA.2.4.1. 

2.MA.3.4.1. 

- Повезује комбинаторику са примерима из 

свакодневног живота; 

- Разликује појам комбинације, пермутације и 

варијације; 

- Дефинише појам факторијела; 

- Зна биномни образац и уне да га примени; 

- Одређује произвољан члан у биномном 

развоју; 

 12 5 7 

5. 
Вероватноћа и 

статистика 

2.MA.1.4.3. 

2.MA.1.4.5. 

2.MA.2.4.3. 

2.MA.2.4.4. 

2.MA.3.4.2. 

2.MA.3.4.3. 

- Дефинише случајан догађај; 

- Разуме појам вероватноће; 

- Разликује условну вероватноћу и независне 

догађаје; 

- Зна формуле нормалне, биномне и 

Пуасонове расподеле и уме да их примени; 

- Дефинише појам средње вредности и 

дисперзије; 

- Разуме значај статистике у свакодневном 

животу; 

- Уме табеларно да прикаже статистичке 

податке; 

- Зна статистички да обради добијене податке; 

финансије, 

статистика 
18 7 11 

6. 
Писмени задаци са 

исправком 
   12  12 

Начини оцењивања 

1. усмену проверу знања; 

2. писмене задатке; 

3. контроолне вежбе; 

4. посматрање активности 

на часу. 

Укупно: / 128 43 85 
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Образовни стандарди: 

2.МА.1.3.2. Разуме појам, израчунава вредност, користи и скицира график линеарне, квадратне, степене, експоненцијалне, логаритамске и 

тригонометријских функција синуса и косинуса. 

2.МА.1.3.3. Анализира графички представљене функције (одређује нуле, знак, интервале монотоности, екстремне вредности и тумачи их у 

реалном контексту).  

2.МА.1.3.4. У функцијама које су представљене графички или табеларно, анализира, примењује и приближно израчунава брзину промене помоћу 

прираштаја.* 

2.МА.1.4.1. Пребројава могућности (различитих избора или начина) у једноставним реалним ситуацијама 

2.МА.1.4.3. Разуме концепт вероватноће и израчунава вероватноће догађаја у једноставним ситуацијама. 

2.МА.1.4.5. Разуме појмове популације и узорка, израчунава и тумачи узорачку средину, медијану и мод.* 

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

2.МА.2.3.5. Разуме концепт непрекидности и израчунава једноставне граничне вредности функција.  

2.МА.2.3.6. Разуме концепт извода функције и примењује га у проблемским ситуацијама.*  

2.МА.2.3.7. Решава проблеме минимума и максимума користећи извод функције.  

2.МА.2.3.8. Разуме концепт одређеног интеграла и његову примену у једноставнијим ситуацијама. 

2.МА.2.4.1. Примењује правила комбинаторике за пребројавање могућности (различитих избора или начина). 

2.МА.2.4.3. Разуме концепт дискретне случајне величине и израчунава очекивану вредност, стандардно одступање и дисперзију(варијансу).*  

2.МА.2.4.4. Разуме значај вероватноће у тумачењу статистичких података.* 

2.МА.3.3.4. Израчунава граничне вредности функција и решава проблеме користећи својства непрекидности функција.  

2.МА.3.3.5. Решава проблеме и доноси закључке анализирајући функције користећи диференцијални рачун.  

2.МА.3.3.6. Решава проблеме применом интегралног рачуна (површине равних фигура, запремине тела, дужине кривих, функција расподеле и 

својства случајних променљивих). 

2.МА.3.4.1. Решава сложеније комбинаторне проблеме.  

2.МА.3.4.2. Решава проблеме и доноси закључке у ситуацијама неизвесности користећи методе вероватноће и статистике.*  

2.МА.3.4.3. Зна појам функције расподеле, појам непрекидне случајне величине и нормалне расподеле. 

Начин остваривања програма :  

Настава се изводи са целим одељењем у учионици . 

Поред обавезних писмених  задатака реализују се и писмене провере знања у облику тестова и контролних вежби.  

У реализацији садржаја програма поред традиционалних метода  дијалошка са фронталним обликом рада  комбинују се и различите методе 

активног учења ,учење кроз пажљиво конструисане активности, учење кроз рад, извршавање задатака и личну акцију која треба да доведе  до 

постављених исхода на основу којих се врши вредновање рада ученика. 
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Образовни профил: Техничар за компјутерско управљање  

Предмет: Устав и права грађана 

Разред: Четврти 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 32 / / 32 

Недељни 1 / / 1 

 

Циљ и задаци предмета 

 

Циљ:  

Стицање елементарне политичке културе и знања о демократској организацији, положају грађана, учешћу у остваривању моћи и политичком 

животу уопште. 

 

Задаци:  

- Да проуче све релевантне појмове Устава, закона, других правних феномена, политичких институција И уставних принципа који су обухваћени 

садржином предмета 

- Они сазнају о уставним правима и инструментима и могућностима за учешцће грађана у политичком процесу, односно у остваривању моцћи и 

политичког живота уопште 

- Они разумеју комплексност живота у мултикултуралној заједници и потребу за међусобним поштовањем и поштовањем разлика 

 

Активности наставника:  

Излази, објашњава, интерпретира, објашњава, даје примјере, поставља питања. 

 

Активности ученика: 

 Слуша, одговара на питања, препознаје, одобрава. 
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Ред. 

број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова по 

теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1 

Устав и правна држава у 

РС 
 

- Ученик схвата значај устава, 

уставности и законитости, као и 

надлежности Уставног суда и 

редовних судова 

Са социологијом 8 6 2 

2 
Демократија и механизми 

власти у РС 
 

-Ученик треба да зна да се носиоци 

моћи у демократској земљи, њеним 

грађанима, да се демократско друштво 

заснива на вишестраначком систему, да 

су избори највиши ниво демократије и 

да држава функционише кроз државне 

органе 

Са социологијом 8 6 2 

3 
Грађанин и његова права и 

слободе 
 

-Ученик би требало да схвати значај 

слободе и права у друштву, а без њих 

нема демократског друштва и да сазна 

која права и слободе припадају њему, 

као и да зна да тражи заштиту у случају 

кршења, односно кршења истих 

Са социологијом 8 5 3 

4 
РС као држава, аутономна 

и локалн самоуправа 
 

- Да се ученик упозна са 

надлежностима АП Војводине, 

регулисаним Уставом РС и статусом 

Косова, према Уставу РС, 

надлежности и облици локалне 

самоуправе у РС 

Са социологијом 8 4 4 

Начини 

оцењивања 

Усменим путем, писмени задатак, 

посматрање активности на часу 
Укупно: 32 21 11 
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Образовни профил: Техничар за компјутерско управљање 

Предмет: Грађанско васпитање 

Разред: Четврти 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 35 / / / 35 

Недељни 1 / / / 1 

 

Циљ и задаци предмета 

 

Циљ:  

Подстицање одговорног односа према даљем професионалном образовању, усавршавању и тражењу посла 

 

Задаци:  

Наставник даје кратко образложење шта значи појам професионално  развоја поткрепљено сопственим примерима и примерима које ученици 

наведу 

 

Ред. 

број 

теме/мо

дула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 

Исходи по наставној 

теми/модулу 
Корелација 

Број 

часова  по 

теми/моду

лу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1-4 

-Уводни час 

-Људска права и слободе 

-Упознавање извора информација 

-Јавна информација, приступ 

информацијама – основна правила 

 

-Сагледавање проблематике 

ограничења у приступу 

информацијама од јавног 

значаја 

Социологија 10  

Обрада 

новог 

градив

а 
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5-8 

-Процедура подношења захтева за 

приступ информацијама 

-Процедура подношења захтева за 

приступ информацијама 

-Заштита права на информисање – 

улога повереника 

-Медији као извор информација – 

питање веродостојности 

 

-Сагледавање проблематике 

ограничења у приступу 

информацијама од јавног 

значаја 

Социологија 10  

Обрада 

новог 

градив

а 

9-13 

-Разумевање и тумачење медијских 

порука 

-Механизми медијске манипулације 

-Утицај тачке гледишта на 

објективност информација 

-Селекција информација: 

објективност као одговорност 

- Селекција информација: 

објективност као одговорнос 

 

-Сагледавање проблематике 

ограничења у приступу 

информацијама од јавног 

значаја 

Социологија 10  

Обрада 

новог 

градив

а 

14-18 

- Улога медија у савременом друштву 

- Планирање каријере и улазак у свет 

рада 

- Планирање каријере и улазак у свет 

рада 

- Планирање каријере и улазак у свет 

рада 

- Планирање каријере и улазак у свет 

рада 

 

-Сагледавање проблематике 

ограничења у приступу 

информацијама од јавног 

значаја 

Социологија 5  

Обрада 

новог 

градив

а 

Начини 

оцењивања 
 Укупно: 35   
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Образовни профили: Техничар за компјутерско управљање 

Предмет: Верска настава –Православни катихизис 

Разред: Четврти 

Службени гласник РС - Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 32 \ \ \ 32 

Недељни 1 \ \ \ 1 

Циљ и задаци предмета 

Циљ: 

 наставе у четвртом разреду јесте да се кроз развијање задатих тема ученицима укаже на то да историја има свој циљ и да се тај циљ састоји у 

томе да створени свет постане Царство Божије, односно да се превазиђе смрт. 

Задаци:  

наставе православног катихизиса су да ученици: 

уоче да историју ствара Бог са човеком као слободним бићем, са једним конкретним циљем; 

испитујући историјске догађаје, проникну у њихов крајњи смисао; 

уоче да се у делима људи огледа тежња за личним и бесмртним животом; 

науче да оцењују историјске догађаје на основу тога колико они дају правилан одговор на проблем превазилажења смрти у природи и слободног 

постојања човека као личности; 

упореде Литургију и литургијски начин постојања света са истином која подразумева превазилажење смрти и постојање човека као личности, као 

апсолутног и непоновљивог бића; 

уоче да православна уметност приказује свет не онаквим какав је сада, смртан и пролазан, већ какав ће бити у будућем Царству; 

стекну свест о томе да Црква није од овога света, али да је у свету и да постоји ради спасења света. 

Активности наставника: 

Излаже наставну јединицу усмено, презентује градиво презентацијом, прати рад ученика, припрема наставне материјале, саставља задатке за рад, 

прати рад ученика, процењује њихове активности и постигнућа и оцењује их. 

Активности ученика: 

Прате  усмено излагање наставника, прате презентовање градива и наставних јединица, вежбају са припремљених наставних материјала, 

постављају питања, презентују савладано градиво. 
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Ред. број 

теме/мо

дула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 

Исходи по наставној 

теми/модулу 
Корелација 

Број 

часова  по 

теми/моду

лу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Увод  

Ученик ће моћи да сагледа 

садржаје којима ће се бавити 

настава Православног катихизиса 

у току 4. године средњошколског 

образовања; моћи да уочи какво 

предзнање градива Православног 

катихизиса има из обрађеног у 

претходном разреду; бити 

мотивисан да похађа часове 

православног катихизиса. 

 1 1 0 

2. За живот света  

Ученик ће моћи да препознаје 

елементе свете Литургије; моћи 

да препозна да је благодатно 

искуство Литургије предокушај 

Царства Божјег; моћи да назре 

космолошки и есхатолошки 

карактер Литургије; моћи да 

тумачи литургијску молитву 

после светог Причешћа; моћи да 

схвати да се Причешћем задобија 

отпуштење грехова, љубав 

нелицемерна, смелост према 

Богу, усвојење Царства Божјег. 

бити свестан да се његов живот у 

Цркви не ограничава на време 

служења свете Литургије. 

Српски језик и 

књижевност 

Историја 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Екологија 

Грађанско 

васпитање 

Социологија 

Филозофија 

Психологија 

9 5 4 
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3. 
Историја и есхатологија у 

Цркви 
 

Ученик ће моћи да схвати да 

историја има есхатолошко 

усмерење; моћи да схвати разлог 

за гоњење хришћана у римском 

царству; моћи да схвати да нема 

суштинске разлике између 

светосавског и хришћанског 

етоса; моћи да наброји неке 

српске светитеље и да објасне 

како су они служили Богу и 

ближњима; моћи да доведе у везу 

виђење таворске светлост са 

исихастичком праксом; бити 

свестан могућности мистичког 

опита заједнице са Богом.  

Српски језик и 

књижевност 

Историја 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Екологија 

Грађанско 

васпитање 

Социологија 

Филозофија 

Психологија 

12 10 2 

4. 
Хришћанство у савременом 

свету 
 

Ученик ће постати свестан да је 

егоизам суштински проблем 

човековог друштва, јер разара 

заједницу; моћи да критички 

вреднује проблеме савремене 

цивилизације у светлу искуства 

Цркве (савремено схватање 

слободе, љубави, другог човека); 

моћи да промишља о разлозима 

постојања болести и како се 

носити са њима са православног 

становишта; моћи да схвати да су 

болести зависности последица 

неиспуњености смислом и 

правим животним садржајима; 

бити свестан да личност ниједног 

човека не сме да буде сведена на 

Српски језик и 

књижевност 

Историја 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Екологија 

Грађанско 

васпитање 

Социологија 

Филозофија 

Психологија 

8 7 1 
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предмет, ствар или број;  бити 

свестан значаја јединствености, 

вредности и непоновљивости 

сопоствене личности и личности 

других људи;  бити свестан да 

је деперсонализација исто што и 

десакрализација човека; моћи да 

увиди да је лек против 

опредмећења човека – искуство 

Цркве и да личност не  постоји 

без заједнице слободе и љубави; 

 да схвати да је насиље 

немогуће ако је други за мене 

личност 

5. 
Тачно изложење 

православне вере 
 

Ученик ће моћи да уочи у којој 

мери је напредовао и савладао 

градиво Православног 

катихизиса 

Српски језик и 

књижевност 

Историја 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Екологија 

Грађанско 

васпитање 

Социологија 

Филозофија 

Психологија 

2 1 1 

Начини 

оцењивања 

Усмено испитивање,  

писмено испитивање, 

посматрање понашања  ученика 

Укупно: 32 24 8 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

Катихизација (веронаука, изучавање истине вере) јесте литургијска делатност. То значи да је она заједничко дело катихете (вероучитеља) и 

његових ученика. Свака истина вере предаје се и преноси као реалност самога живота, као опис искуства, првенствено као реалност живота у 
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Цркви и опис њеног искуства. Нема и не може бити апстрактних истина и аксиома. Катихеза ("веронаука") не постоји ради гомилања података и 

информација или у служби теоретског "знања о вери" него као мистагогија, увођење у праксу живота и отварање могућности да ученик и лично 

усвоји искуство Цркве кроз слободно учешће у њеном животу, првенствено у њеној Литургији. 

Наставни процес ће имати свој пуни смисао и успех заједничким учешћем катихете (вероучитеља) и његових ученика у Литургији и у свим 

облицима и изразима живота у Цркви. 

Катихета (вероучитељ) дужан је да помогне својим ученицима да превазилазе неповерење према другима и да се истовремено ослобађају 

претеране и нездраве заокупљености собом и својим стварним и привидним проблемима. Часови катихизиса (веронауке) биће, следствено, 

усмерени на изграђивање поверења, љубави и заједништва међу ученицима у одељењу и у школи, као и у односу према људима уопште. 

Развијање овакве животне оријентације код ученика биће праћено и неговањем осећања одговорности за животну средину и за природу као 

целину. 

Притом ученици треба да осете да остваривање јединства са другима нипошто не значи опасност по њих, понајмање пак значи укидање личне 

различитости и особености. Напротив: прихватајући једни друге и показујући узајамну љубав, млади - и сви људи - истовремено чувају, поштују 

и унапређују своју и туђу личност, односно личну самосвојност сваког појединца. 

У складу са оваквим циљем наставног процеса, при обради наставних јединица - заступљеној и овде, као и у основној школи, првенствено на 

динамичан начин и дијалошким методом - треба ставити нагласак више на доживљајно, а мање на сазнајно, више на формативно, а мање на 

информативно. Циљ ће бити постигнут ако ученик, уз несебичну и ненаметљиву помоћ свога катихете, открије и себе и друге као непоновљиву 

вредност, а свој животни програм дефинише као трајни подвиг прихватања и поштовање других, стицања поверења и љубави према њима. 

Притом би он спонтано препознао Цркву као простор остваривања личности и заједнице, а једног у Тројици Бога као извор и пуноћу тога датог и 

задатог животно-вредносног програма. 

Опште напомене 

Оно што је најважније и што је основни циљ катихизиса јесте то да ученици постану чланови Литургијске заједнице. Јер, Литургија, као живо 

присуство Христа и као икона вечног постојања природе и човека, треба да дâ ипостас, односно да оцрквени и да дâ смисао нашем историјском 

живљењу. Зато треба, кад год је то могуће, ученике доводити, или упућивати на Литургијска сабрања. 

У току сваке године, конкретно пре свих наилазећих великих празника, како Господњих, тако и Богородичиних и светитељских, треба упознати 

ученике са историјом настанка празника и садржином догађаја који се славе. Кад је реч о светитељским празницима посебну пажњу треба 

обратити Србима светитељима: Св. Сави, Св. Симеону, на празник Видовдан итд. Ученици би требало да се упознају и с личностима светитеља 

које славе као Крсну славу. (У ту сврху треба пре свега користити житија тих светитеља која се могу наћи у: Јустин Поповић, Житија светих, 

Ћелије, Ваљево, а затим и осталу пригодну литературу). 

Такође, пре почетка Васкршњег поста, треба упознати ученике с његовом садржином и циљем, као и са богословском подлогом поста и његовом 

важношћу за човека. (Најпогоднија литература за то јесте: А. Шмеман, Велики пост, Крагујевац, последње издање.) 
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Образовни профил: Техничар за компјутерско управљање 

Предмет: Програмирање за КУмашине 

Разред: Четврти 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 96 128   224 

Недељни 3 4   7 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ:  Циљ наставе предмета програмирање за компјутерски управљане машине је стицање знања о савременим технолошким процесима 

производње на бази технологије компјутерског управљања. 

Задаци: Задаци наставе предмета програмирање за компјутерски управљане машине су: 

- стицање основних знања о технолошким могућностима обрадних система са компјутерским управљањем; 

- оспособљавање ученика за повезивање знања о теоријским основама обрадних процеса и принципа пројектовања технолошких процеса 

са технолошким могућностима компјутерски управљаних обрадних система; 

- стицање основних знања о пројектовању технологије за компјутерски управљане обрадне системе и оспособљавање ученика за њену 

примену; 

- упознавање основних функција управљачких јединица компјутерски управљаних машина, алатки и оспособљавање за припрему носиоца 

информација, уношење и тестирање програма; 

- развијање смисла за сарадњу са пројектантима производа, конструкторима алата, операторима за компјутерски управљане машине алатке 

и осталим учесницима у пројектовању и производњи. 

Активности наставника: Излаже наставну јединицу усмено, презентује градиво презентацијом, демонстрира, прати рад ученика, модерира рад 

ученика, припрема наставне материјале, саставља задатке за рад, прати рад ученика, процењује њихове активности и постигнућа и оцењује их. 

Активности ученика: Прате  усмено излагање наставника, прате презентовање градива и демонстрацију наставних јединица, вежбају са 

припремљених наставних материјала, постављају питања, демонстрирају савладано градиво. 
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Ред. 

број 

теме/мо

дула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 

Исходи по наставној 

теми/модулу 
Корелација 

Број 

часова  

по 

теми/мод

улу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. ГЛАВНЕ ФУНКЦИЈЕ  

По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да: 

-дефинише и објасни све 

функција за дефинисање 

начина кретања 

-  дефинише  и  објасни све  

параметре циклуса бушења, 

циклуса стругања и циклуса 

глодања. 

-  примени функције за 

дефинисање начина кретања, 

циклусне функције, циклусе 

бушења, циклусе стругања, 

циклусе глодања у 

конкретним задацима 

Пројектовање технолошких 

система 

 

9 6 3 

2. 
ПРИМЕРИ РУЧНОГ 

ПРОГРАМИРАЊА 
 

По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да: 

 - препозна, објасни  и 

повеже основне појмове у 

вези ручног пројектовања 

технологије и програмирања 

бушења , глодања, обрадних 

центара, обраде 

деформацијом, 

неконвенционалних метода 

обраде и мерења за 

компјутерски управљане 

Технологија за КУ машине, 

пројектовање технолошких 

система, аутоматизације 

производње и флексибилни 

производни системи  

42 26 14 
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машине 

- препозна техничко – 

технолошку документацију и 

уме да је креира 

3. 
МАШИНСКО (КОМПЈУТЕРСКО) 

ПРОГРАМИРАЊЕ 
 

По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да: 

-препозна и уме да објасни  и 

повеже основне појмове у 

вези машинског 

компјутерског 

програмирања, АПТ језика, 

уме да дефинише и користи 

принципе моделирања 

- ученик је у стању да 

дефинише улогу процесора и 

постпроцесора у 

аутоматском програмирању 

 

 

Технологија за КУ машине, 

пројектовање технолошких 

система, аутоматизације 

производње и флексибилни 

производни системи 9 6 3 

4. 

ИНТЕГРИСАНИ CAD/CAM 

СИСТЕМИ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ 

ТЕХНОЛОГИЈЕ КОМПЈУТЕРСКИ 

УПРАВЉАНИХ МАШИНА 

АЛАТКИ (CNC MA) 

 

По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да: 

- препозна и уме да објасни  

и повеже основне појмове у 

вези појаве, концепта и 

структуре CAD/CAM 

система, способан је да 

дефинише ефекте њихове 

примене 

- класификује фазе 

аитоматског програмирања 

- дефинише геометрију и 

технологију 

- изврши проверу програма 

симулацијом и уме да 

Рачунарство и информатика, 

технологија за КУ машине, 

пројектовање технолошких 

система, аутоматизације 

производње и флексибилни 

производни системи 

30 20 10 
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објасни пренос и трансфер 

података 

5. 

ПЕРСПЕКТИВЕ ДАЉЕГ РАЗВОЈА 

СИСТЕМА ТЕХНОЛОШКЕ 

ПРИПРЕМЕ КОМПЈУТЕРСКИ 

УПРАВЉАНИХ МАШИНА 

АЛАТКИ CNC MA 

 

По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да: 

- препозна и уме да објасни  

и повеже основне појмове у 

вези нове генерације 

управљачких јединица и 

технолошке припреме 

CNCMA  

- разуме и дефинише 

перспективе даљег развоја 

CNCMA 

Рачунарство и информатика, 

технологија за КУ машине, 

пројектовање технолошких 

система, аутоматизације 

производње и флексибилни 

производни системи 
6 3 3 

Начини 

оцењивања 

Практични и графички радови и усмена 

провера 
                                                                     Укупно: 96 61 35 

Вежбе 

Ред. 

број 

теме/мо

дула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 

Исходи по наставној 

теми/модулу 
Корелација 

Број 

часова  

по 

теми/мо

дулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Управљачке јединице cnc машина  

По завршетку теме ученик ће 

бити у стањуда: 

-зна основне функције 

управљачких јединица ком 

пјутерски управљаних 

машина 

-зна начине уношења 

Пројектовање технолошких 

система 
8 6 2 
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програма у управљачку 

јединицу 

-зна начине рада управљачке 

јединице 

-познавање аларма 

2. 
Носиоци информација и преноси 

података 
 

По завршетку теме ученик ћ 

ебити у стањуда: 

-изврш еприпрему носиоца 

информација 

Технологија за КУ машине 

Пројектовање технолошких 

система 

4 4 / 

3. Стандардни циклуси стругања  

По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да: 

-познаје стандардне циклуса 

стругања 

-примени стандардне 

циклуса стругања 

-изради програме за задати 

део применом стандардних 

циклуса стругања 

Уношење програма у 

управљачку јединицу и 

тестирање програма 

Програмирање за 

КУ машине, теорија 

Пројектовање технолошких 

система 

20 8 12 

4. 
Корекција радијуса врха алата код 

обраде стругањем 
 

По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да: 

-изради радни предмета 

коришћењем корекције врха 

радијуса стругарских 

ножева. 

Пројектовање технолошких 

система 
8 8 / 

5. 
Пројектовање технологије у АПТ 

програмском језику 
 

По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да: 

-самостално изврши 

пројектовање обраде 

бушењем, глодањем, 

Програмирање за 

КУ машине, теорија 

Пројектовање технолошких 

система 

20 10 10 
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стругањем, применом АПТ 

језика 

6. 
Пројектовање технологије помоћу 

CAD/CAM система 
 

По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да: 

-Дизајнира радни предмет и 

пројектује технологију обраде 

на CNC машини Уведе пресеке, погледе, детаље 

Пројектовање технолошких 

система 
60 20 40 

7. 
Управљање CNC машином помоћу 

DNC-a 
 

По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да: 

-Препознаје основне 

принципе рада DNC система 

 

Пројектовање технолошких 

система 
8 8 / 

Начини 

оцењивања 

Практични и графички радови и усмена 

провера 
Укупно: 128 64 64 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

- Вежбе у целини морају бити реализоване на таквим угледним примерима на којима могу бити обухваћене све програмске наредбе 

управљачких јединица компјутерски управљаних машина, координатни системи и карактеристичне тачке радног простора, као и врсте и 

методологије програмирања. 

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

треба оспособљавати за: самостално проналажење, систематизовање и коришћење информација из различитих извора (стручна литература, 

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

предмета са свакодневним искуством, садржајима других предмета и др.); тимски рад; самопроцену ;презентацију својих радова и групних 

пројеката и ефикасну визуелну, вербалну и писану комуникацију. 

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

информације, а оцењивање ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују 

сопствени напредак  у остваривању задатака предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију . 
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Образовни профил: Техничар за компјутерско управљање 

Предмет: Аутоматизација производње и флексибилни производни системи 

Разред: Четврти 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 64    64 

Недељни 2    2 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ: Циљ наставе предмета аутоматизација производње и флексибилни производни системи је стицање знања о намени и структури 

савремених аутоматизованих и флексибилних производних система и оспособљавање за њихову примену у условима измене производног 

програма. 

Задаци: 

Задаци наставе предмета аутоматизација производње и флексибилни производни системи су: 

- стицање основних знања из структуре високоаутоматизованог производног система и логике одвијања технолошког процеса у њима (NC, 

CNC, DNC, FTC); 

- стицање навика алгоритамског поступка у решавању методологија, анализе и синтезе аутоматизованих производних система; 

- стицање основних знања о структури флексибилних аутоматизованих система и програмирања рада управљачких система у флексибилној 

аутоматизацији; 

- оспособљавање за решавање проблема манипулације роботом за извршавање појединих група задатака; 

- стицање нових сазнања из области флексибилне аутоматизације. 

Активности наставника: 

Излаже наставну јединицу усмено, презентује градиво презентацијом, демонстрира, прати рад ученика, модерира рад ученика, припрема наставне 

материјале, саставља задатке за рад, прати рад ученика, процењује њихове активности и постигнућа и оцењује их. 

Активности ученика: 

Прате  усмено излагање наставника, прате презентовање градива и демонстрацију наставних јединица, вежбају са припремљених наставних 

материјала, постављају питања, демонстрирају савладано градиво. 
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Ред. 

број 

теме/мо

дула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по 

теми/мо

дулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. 
Основи рада аналогних и 

дигиталних рачунара 
 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

-хвата основне принципе рада 

аналогних и дигиталних рачунара, 

основне делове улогу и 

функционисање 

Рачунари и 

програмирање 

Информатика 

2 1 1 

2. 

Основне примене флексибилних 

система у производним системима 

са основама програмирања 

 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

-Схвата нумеричко, CNC , DNC 

адаптивно управљање 

Рачунари и 

програмирање 

Информатика 

12 8 4 

3. Флексибилни технолошки системи  

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

-Познаје основне системе, структуру, 

компоненте,манипулационе и мерно 

контролне системе 

-Управља алатом,материјалом и 

системом 

Рачунари и 

програмирање 

Информатика 

10 7 3 

4. CAD/CAM  системи  

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

-Познаје рад CAD рачунара повезује 

конструкцију са технологијом, 

стратегије обраде 

Рачунари и 

програмирање 

Информатика 

10 6 4 

5. Транспортни системи у FPS у  

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

-Познаје транспортне задатке,поделу 

транспортних система методе 

генерисања путање аутоматски 

Рачунари и 

програмирање 

Информатика 

Машински елементи 

3 2 1 



Машинска школа „Радоје Дакић“ 2018 -2022. 

 

 

220 

вођених колица, вођена возила 

6. Индустријски роботи  

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

-Познаје основне појмове и 

дефиниције, функционалну структуру 

врсте и карактеристике, елементе 

Математика 

Рачунари и 

програмирање 

Информатика 

10 7 3 

7. Врсте система управљања роботима  

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

-Познаје системе и елементе 

управљања роботима 

Рачунари и 

програмирање 

Информатика 

Математика 

4 3 1 

8. Сензорски системи робота  

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

-Познаје врсте сензора и њихове 

карактеристике 

Рачунари и 

програмирање 

Информатика 

4 3 1 

9. 
Језици за програмирање 

индустријских робота 
 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

-Познаје језике, структуру језика, 

команде и обучавање робота 

Рачунари и 

програмирање 

Информатика 

4 3 1 

10. Осановне функционалне шеме робота  

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

-Познаје различите типове робота 

Рачунари и 

програмирање 

Информатика 

5 3 2 

Начини 

оцењивања 

Усмени одговор 

Кратке писмене провере 

Самостални радови 

Укупно: 64 43 21 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

- Програм је конципиран тако да се ослања на претходна знања који су ученици стекли у оквиру програма предмета: рачунарство и 

информатика, физика, основе електротехнике и електронике и технологије обраде. Ученике треба уопштено упознати са могућностима 

флексибилне аутоматизације, што је довољно за овај ниво образовања као подлога за детаљније савладавање теоријских и практичних садржаја 
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програма предмета програмирање компјутерски управљаних машина и практичне наставе. Због тога са предметима који се реализују паралелно у 

трећем и четвртом разреду треба остварити чврсту корелацију. Такође у трећем разреду се паралелно реализује и програм предмета технологија 

обраде на компјутерски управљаним машинама, који има низ додирних тачака са овим програмом, због чега треба оперативним плановима рада 

наставника ускладити ове садржаје. 

- У оквиру реализације програма потребно је дати акценат на примену аутоматизованих обрадних система у производни и на њихову 

структуру, са освртом на савремена решења техника и технологија аутоматског управљања у оквиру флексибилних производних система. 

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

треба оспособљавати за: самостално проналажење, систематизовање и коришћење информација из различитих извора (стручна литература, 

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

предмета са свакодневним искуством, садржајима других предмета и др.); тимски рад; самопроцену; презентацију својих радова и групних 

пројеката и ефикасну визуелну, вербалну и писану комуникацију. 

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

информације, а оцењивање ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују 

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

 

 

 

Образовни профил: Техничар за компјутерско  управљање 

Предмет: Организација рада 

Разред: Четврти 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 64 / / / 64 

Недељни 2 / / / 2 
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Циљ и задаци предмета 

Циљ:  

наставе предмета организација рада је да ученици стекну основна знања о савременој организацији производње и управљању пословно-

производним системом. 

Задаци: 

-  проучавање метода и техника организације и управљања пословно производним системима; 

- проучавање непосредне припреме и услова за успешну производњу; 

- упознавање са пословним информационим системом и могућностима примене компјутера у планирању, праћењу и   регулисању производње; 

- упознавање са могућностима примене студије и анализе рада и времена за дозирање и усавршавање рада; 

- припрема за решавање менаџерских проблема; 

- упознавање елемената система квалитета, значај система квалитета и улоге менаџмента и организационих мера у њему; 

- упознавање са местом и значајем економије у савременим условима привређивања. 

Активности наставника: 

Да објасни одређену наставну тему и укаже на значај те теме. 

Активности ученика:  

 Пажљиво праћење и активно укључивање у обрађивање те теме. 

 

Ред. 

број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 

Исходи по наставној 

теми/модулу 
Корелација 

Број часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1 УВОД   
 

2 2 0 

2 ПЛАНИРАЊЕ   
 

Сви стучни предмети и модули 5 4 1 

3 

УСЛОВИ И ОГРАНИЧЕЊА 

ПОНАШАЊА ПОСЛОВНОГ 

СИСТЕМА 

  

 

Сви стучни предмети и модули 2 1 1 

4 ПРОИЗВОДНИ КАПАЦИТЕТИ   
 

Сви стучни предмети и модули 
3 3 0 
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5 
ОРГАНИЗАЦИЈАА ОБЕЗБЕЂЕЊА 

МАТЕРИЈАЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ 
  

 

Сви стучни предмети и модули 2 1 1 

6 УНУТРАШЊИ ТРАНСПОРТ   
 

Сви стучни предмети и модули 3 2 1 

7 
ОРГАНИЗАЦИЈА ОБЕЗБЕЂЕЊА 

ПРОИЗВОДЊЕ АЛАТИМА 
  

 

Сви стучни предмети и модули 2 2 0 

8 
ОРГАНИЗАЦИЈА ОДРЖАВАЊА 

МАШИНА 
  

 

Сви стучни предмети и модули 4 3 1 

9 
ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ СТУДИЈЕ 

РАДА 
  

 

Сви стучни предмети и модули 5 4 1 

10 
ЕКОНОМСКИ ПОКАЗАТЕЉИ 

ПОСЛОВАЊА 
  

 

Сви стучни предмети и модули 5 4 1 

11 
ПОСЛОВНО ПРОИЗВОДНИ 

ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ 
  

 

Сви стучни предмети и модули 7 5 2 

12 ИНДУСТРИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ   
 

Сви стучни предмети и модули 8 6 2 

13 
СТРАТЕГИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ И 

МАРКЕТИНГ 
  

 

Сви стучни предмети и модули 4 3 1 

14 СИСТЕМ КВАЛИТЕТА   
 

Сви стучни предмети и модули 7 5 2 
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15 ЕРГОНОМИЈА   

 

Сви стучни предмети и модули 5 3 2 

Начини 

оцењивања 

Усмено одговарање 

Контролне вежбе 
                                                                     Укупно: 64 48 16 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

 

Наставни предмет организација рада је састављен тако да представља, са једне стране, надградњу стручних предмета, a са друге даје 

стручну основу за реализовање других предмета. Због тога је овај предмет при реализацији потребно повезивати с другим стручним предметима, 

а нарочито с предметима чија је реализација предвиђена са рачунарима и технолошким поступцима. 

При реализацији наставне материје потребно је градиво непрекидно везивати за економске специфичности рада и производњу у машинској 

струци. 

Било да се ради о техно-организационом сегменту, сегменту економије, или сегменту заштите на раду, садржаје програма треба излагати и 

тумачити уз што веће прилагођавање конкретним и практичним условима и могућностима школе и њеног окружења. 

На примеру конкретног предузећа радне средине показати утицај технологије производње на еколошки систем и оценити ниво заштите на 

раду. 

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

треба оспособљавати за: самостално проналажење, систематизовање и коришћење информација из различитих извора (стручна литература, 

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

предмета са свакодневним искуством, садржајима других предмета и др.); тимски рад; самопроцену; презентацију својих радова и групних 

пројеката и ефикасну визуелну, вербалну и писану комуникацију. 

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

информације, а оцењивање ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују 

сопствени напредак у остваривању задатака предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију.  
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Образовни профил:Техничар за компјутерско управљање 

Предмет:Пројектовање технолошких система 

Разред: Четврти 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи  224  60 284 

Недељни  7    

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ: 

Циљ наставе предмета пројектовања технолошких система је практично стицање знања, радних вештина и навика потребних за обављање послова 

и самосталан извршилачки рад у оквиру образовног профила и оспособљавање за брзо укључивање у процес конкретне производне технологије. 

Задаци: 

-овладавање технолошким процесима обраде и програмирање компјутерски управљаних машина; 

-оспособљавање за самостално коришћење и примењивање технолошке документације при раду на компјутерски управљаним машинама; 

-овладавање поступцима припреме подешавања, контроле и смештаја алата на компјутерски управљаним машинама у односу на координатни 

систем машине; 

-оспособљавање уношења програма у управљачку јединицу компјутерски управљаних машина; 

-оспособљавање за откањање застоја на управљачким и погонским системима компјутерски управљаних машина. 

Активности наставника: 

Образложење циља сваке теме, излагање уз примену очигледних наставних средастава: литератуте, калалога, CNC машина са прибадајућом 

опремом, алата и прибора, демонстација рада на CNC машинама, праћење и усмеравање рада ученика при изради техничко технолошке 

документације и практичног рада на CNC машинама, оцењивање.  

Активности ученика: 

Праћење излагања наставника, израда техничко технолошке документације, коришћење потребних алата и прибора, практичан рад на CNC 

машинама, израда радних предмета на основу техничко технолошке документације, оптимизација програма, мерење и контролисање, 

самопроцењивање. 
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Ред. 

број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/ модулу Корелација 

Број 

часова  по 

теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Увод  

-зна организацију рада у кабинету, 

разликује опрему, зна и поштује мере 

заштите на раду 

Техничко цртање, 

компјутерска графика, 

технологија обраде, 

машински материјали 

технологија обраде за 

КУМ, технолошки 

поступци, енглески 

језик 

7  7 

2. 
Обрада глодањем на КУ обрадним 

системима 
 

-зна поделу КУ глодалица, зна главне 

делове CNC система,зна погонске 

системе за главна и помоћна кретања, 

мерне системе и УЈ, користи 

тастатуру 

 

7  7 

3. Управљање CNC глодалицама  

-зна и примењује начине рада УЈ, 

помера носач алата у правцу 

појединих оса до унапред задате 

вредности коришћењем свих начина 

рад УЈ, регулише број обртаја и 

помак  

 

7  7 

4. Припрема алата за КУ глодалице  

-дефинише корекције алата, уноси 

корекције алата у УЈ, зна држаче и 

системе држача алата, поставља алате 

на машину 

 

7  7 

5. 
Глодање коришћењем линеарног и 

кружног кретања 
 

-примењује линеарно и кружно 

кретање у различитим правцима, 

израђује комплетну тех. тех. 

документацију, уноси програм у УЈ, 

тестира програм, поставља обрадак, 

 

74  74 
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центрира, дефинише нулту тачку РП, 

израђује РП , мери и контролише, 

коригује програм  

6. Корекција полупречника алата  

-мери корекцију алата, израђује РП 

користећи корекције алата, израђује 

комплетну тех.тех. документацију 

 

14  14 

7. 

Обрада стругањем и глодањем 

коришћењем стандардних циклуса 

и подпрограма 

 

-примењује циклусе уздужног 

стругања спољашњег и унутрашњег, 

примењује циклусе резања навоја, 

спољашњег и унутрашњег, левог и 

десног са једним и више почетака, 

примењује циклусе усецања жлебова,  

примењује циклусе обраде 

џепа,примењује циклусе бушења, 

израђује комплетни тех. тех. 

докиментацију, тестира програм, 

поставља обрадак, центрира, стеже , 

поставља алат у тачку В, израђује РП, 

мери , контролише , коригује програм 

 

42  42 

8. 
Отклањање зазора код помоћних 

кретања 
 

-измери зазор, уноси зазор у УЈ  
7  7 

9. 
Пројектовање технологије CNC 

машина алатки 
 

-израђује програм у АРТ 

програмском језику, дефинише 

технолошки поступак уз помоћ 

CAD/CAM софтвера за дати 

радионички цртеж, израђује 

комплетну техничко технолошку 

документацију за CNC машину 

 

59  59 
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10. 

Блок настава 

 

-дефинише техничко технолошку 

документацију, израђује техничко 

технолошку документацију за дати 

радионички цртеж, израђује РП на 

машини израђује матурски рад 

 

60  60 

Начини 

оцењивања 

-праћење остварености исхода 

-усмено излагање 

-активност на часу 

-писана техничко технолошка 

документација 

-практичан рад на машини 

-матурски рад 

                                                                     Укупно: 224+60  224+60 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

Програм је конципиран тако да се ослања на претходна знања која су ученици стекли у оквиру предмета технологија обраде, компјутерска 

графика, технолошки поступци и програмирање за КУМ. У оквиру реализације програма, с обзиром да се он реализује у трећем и четвртом 

разреду остварити корелацију са горе наведеним предметима, због чега треба ускладити оперативне планове наставника. Ученици се деле на 

групе од 8 до 12 ученика. 

 

 Препорука: 

Вежбе за наставне предмет програмирање за КУМ и пројектовање технолошких система треба да реализује исти наставник. 

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

оспособити за:самостално проналажење, систематизовање и коришћење информација из различитих извора(стручна литература, интернет, 

часописи,уџбеници); визуелно опажање, поређење и успостављање веза између различитих садржаја ( нпр. повезивање садржаја предмета са 

свакодневним искуством, садржајима других предмета и др.); тимски рад;самопроцену; презентацију својих радова и групних пројеката и 

ефикасну визуелну, вербалну и писану комуникацију. 

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

информације, а оцењивање ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују 

сопствени напредак у остваривању задатака предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргуменацију. 
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Образовни профил: ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ (CNC) МАШИНА 

 

 

ОПШТЕОБРАЗОВНИ 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД УКУПНО 

Разредно часовна 

настава 

Н
ас

та
в
а 

у
 

б
л
о

к
у

 г
о

д
. 

Разредно часовна 

настава 

Н
ас

та
в
а 

у
 

б
л
о

к
у

 г
о

д
. 

Разредно часовна 

настава 

Н
ас

та
в
а 

у
 

б
л
о

к
у

 г
о

д
. 

Разредно часовна 

настава 

Н
ас

та
в
а 

у
 

б
л
о

к
у

 г
о

д
. 

Разредно часовна 

настава 

Н
ас

та
в
а 

у
 

б
л
о

к
у

 г
о

д
. 

НЕДЕЉН

О 

ГОДИШЊ

Е 

НЕДЕЉН

О 

ГОДИШЊ

Е 

НЕДЕЉН

О 

ГОДИШЊ

Е 

НЕДЕЉН

О 

ГОДИШЊ

Е 
НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ 

Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В 

1.  Српски језик и књижевност 3  105   3  105   3  105   3  93   12  408   

2.  Страни језик 2  70   2  70   2  70   2  62   8  272   

3.  Физичко васпитање 2  70   2  70   2  70   2  62   8  272   

4.  Математика 3  105   3  105   3  105   3  93   12  408   

5.  Рачунарство и информатика  2  70                  2  70  

6.  Хемија 2  70  0                2  70   

7.  Физика 2  70                  2  70   

8.  Ликовна култура 1  35                  1  35   

9.  Историја      2  70             2  70   

10.  Географија      2  70             2  70   

11.  
Социологија са правима 

грађана 
               2  62   2  62   

Б: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ                          

12.  
Грађанско васпитање/ 

Верска настава 
1  35   1  35   1  35   1  31   4  136   

13.  
Изборни предмет према 

програму профила 
          2  70   2  62   4  132   

Укупно А: 16 2 560 70  15  525   13  455   15  465   59 2 2005 70  

Укупно А: 18 630  15 525  13 455  15 465  61 2075  
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Б. СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 

(теорија, вежбе, практична 

настава) 

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД УКУПНО 

Разредно часовна 

настава 

Н
ас

та
в
а 

у
 

б
л
о

к
у

 г
о

д
. 

Разредно часовна 

настава 

Н
ас

та
в
а 

у
 

б
л
о

к
у

 г
о

д
. 

Разредно часовна 

настава 

Н
ас

та
в
а 

у
 

б
л
о

к
у

 г
о

д
. 

Разредно часовна 

настава 

Н
ас

та
в
а 

у
 

б
л
о

к
у

 г
о

д
. 

Разредно часовна 

настава 

Н
ас

та
в
а 

у
 

б
л
о

к
у

 г
о

д
. 

НЕДЕЉН

О 

ГОДИШЊ

Е 

НЕДЕЉН

О 

ГОДИШЊ

Е 

НЕДЕЉН

О 

ГОДИШЊ

Е 

НЕДЕЉН

О 

ГОДИШЊ

Е 
НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ 

Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В 

1. 
Екологија и заштита животне 

средине 
2  70                  2 0 70   

2. Техничко цртање   4  140                  4  140  

3. Машински  материјали 2  70                  2  70   

4. Мерење и контрола квалитета  2  70 30                 2  70  

5. Механика      2  70   2  70        4  140   

6. Машински елементи       2  70             2  70  

7. Електротехника и електроника       2  70             2  70  

8. Компјутерска графика       3  105             3  105  

9. Технологија машинске обраде       2  70             2  70  

10. Техн. поступци са контролом       2  70             2  70  

11. Хидраулика  и пнеуматика            2  70        2  70  

12. 
Моделирање машинских 

елемената и конструкција 
           3  105        3  105  

13. 
Технологија за компјутерски 

управљане  машине 
           4  140 30       4  140 30 

14. 
Програмирање  за компјутерски 

управљане  машине 
           2  70   7  217   9  287  

15. 

Аутоматизација производње и 

флексибилни производни 

системи 

               2  62   2  62   

16. Пројектовање техн. система            6  210 30  6  186 90  12  396 120 

17. Практична настава  4  140 30  4  140 60            8  280 90 

18. Предузетништво                 2  62   2  62  

1. 
Изборни програм образовног  

профила 
               2  62    2    

Укупно 4 10 140 350 30 2 15 70 525 60 2 17 70 595 60 4 15 124 465 90 8 52 474 1935 270 

Укупно часова на годишњем  нивоу  550  655 19 725 19 617 60 2547 
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*Ученик бира предмет једном у току школовања у трећем или четвртом разреду  

А2:  Листа изборних програма 

Стручни изборни програми 

Обрада метала у пластичном стању* 

Репаратура машинских делова* 

Мехатроника* 

Управљање системом  квалитета * 

Б:  Листа изборних предмета према програму образовног профила 

Рб Листа изборних предмета 
РАЗРЕД 

I II III IV 

Општеобразовни предмети 

1. Изабрана поглавља математике   2 2 

2. Екологија и заштита животне средине*   2 2 

3. Историја (одабране теме)*    2 2 

4. Психологија*     2 2 

5. Физика*   2 2 

6. Биологија*   2 2 

7. Музичка култура*   2 2 

8. Логика са етиком*   2 2 



Машинска школа „Радоје Дакић“ 2018 -2022. 

 

 

232 

Напомена: * Ученик изборни програм  бира једном  трећем или четвртом разреду 

 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  70 70 70 62 272 

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 
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*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 35 35 35 31 

Менторски рад (настава у блоку, пракса) 2 2 2 3 

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 групи 
В Б 

I Рачунарство и информатика 70  15 

 

Разред Предмет 

Годишњи фонд часова 

Број ученика 

у групи до 

**Потребно 

ангажовање 

помоћног 

наставника 
В ПН Б 

I 

Техничко цртање 140   15 не 

Мерење и контрола квалитета 70  30 10 да 

Практична настава  140 30 10 да 

II 

Машински елементи  70   10 да 

Електротехника и електроника 70   10 да 
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Компјутерска графика 
 

105 
  

 

10 

 

не 

Технологија машинске обраде 70   10 не 

Технолошки поступци са контролом 70   10 да 

Практична настава  140 60 10 да 

III 

Хидраулика и пнеуматика 70   10 да 

Моделирање машинских елемената и конструкција 105   10 да 

Технологија за компјутерски управљане машине 140  30 
10 

да 

Програмирање за компјутерски управљане машине 70   
10 

не 

Пројектовање технолошких система 210  30 10 да 

IV 

Програмирање за компјутерски управљане машине 217   10 не 

Пројектовање технолошких система 186  90 10 да 

Предузетништво 62   15 не 

 

**Часове вежби, практичне наставе, практичне наставе у блоку, вежби у блоку реализује предметни наставник,  а помoћни наставник обавља послове припреме за 

извођење часова вежби, практичне наставе, практичне наставе/вежбе у блоку. Под непосредним руководством наставника демонстира радни задатак, пружа помоћ при 

раду са ученицима на часовима вежби, практичне наставе, практичне наставе/вежби у блоку (у кабинету, специјализованој учионици, радионици школе) за обављање 

одређених послова и радних задатака. 

Планира и требује потребне материјале и средства за рад на часу. Обавља радне задатке за које ученици нису компетентни. 

 

Место реализације наставе, програма вежби, практичне наставе, практичне наставе у блоку дефинисано је у делу „ПРЕПОРУЧЕНО УПУТСТВО 

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ МОДУЛА“. 
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Први разред 

Образовни профил:Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина 

Предмет: Српски језик и књижевност 

Разред: Први 

„Службени гласник РС-Просветни гласник:" бр.6/2018од 01.06.2018. 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок настава Укупно 

Годишњи 105 / / / 105 

Недељни 3 / / / 3 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ: 

- 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. 
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Задаци: 

- Настава језика (знања о језику, способност служење језиком и васпитна улога наставе језика). Ученици треба да:  

o овладају знањима о српском књижевном језику;  

o стекну вештине и способности његовог коришћења у општењу са другима, у писменом и усменом изражавању, приликом учења, 

образовања и интелектуалног развоја;  

o поштују матерњи језик, негују српски језик, традицију и културу српског народа, националних мањина, етничких заједница и др. народа;  

o унапређују културу језичког општења, у складу са поштовањем расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне 

равноправности, са развијањем толеранције и уважавања различитости и са поштовањем и уважавањем других језика и других култура.  

- Настава књижевности (усвајање књижевних знања, развијање читалачких вештина и афирмисање васпитних вредности путем 

књижевности). Ученици треба да:  

o упознају репрезентативна дела српске књижевне баштине и дела опште књижевности, њихове ауторе, поетске и естетске вредности;  

o негују и развијају читалачке компетенције и интерпретацијске вештине посредством којих ће се упознавати са репрезентативним 

књижевним делима из историје српске и опште књижевности, читати их и тумачити у доживљајној и истраживачкој улози;  

o развијају литерарне афинитете и постану читаоци рафинираног естетског укуса који ће умети да на истраживачки, стваралачки и активан 

начин читају књижевна дела свих жанрова, вреднују их, говоре о њима и поводом њих;  

o усвоје хуманистичке ставове, уверења и систем вредности;  

o оспособе се за поуздано морално просуђивање, опредељивање за добро и осуду насилништва и нечовештва, одбацивање свих видова 

агресивног и асоцијалног понашања и за развијање самосвести и личне одговорности;  

o подстичу на саосећање са ближњима и одговорност према другом;  

o развију врлине разборитости и равнотеже и мудрости.  

- Општи задаци. Ученици треба да:  

o развијају и негују стваралачки и истраживачки дух у процесу учења и у примени стечених знања;  

o развијају и негују методичност и методичка поступања приликом овладавања сложеним и обимним знањима;  

o усаглашено са општим исходима учења, као и усклађено са узрастом и способностима, даље развијају знања, васпитне вредности и 

функционалне вештине које ће моћи да користе у даљем образовању, у професионалном раду и у свакодневном животу;  

o развијају лични и национални идентитет и осећање припадности држави Србији;  

o формирају вредносне ставове којима се чува национална и светска културна баштина;  

o буду оспособљени за живот у мултикултуралном друштву.  

Активности наставника: 

- мотивисање ученике за читање; 

- припремање и благовремено давањеученицимаистраживачких задатакакао помоћприликом читања и разумевања дела; 

- припремање наставних материјала; 
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- планирање активности на часу и тока часа; 

- објашњавање, тумачење, анализирање  новихсадржаја и појмова; 

- подстицање активног учешћа ученика ураду на часу; 

- подстицање креативности ученика; 

- подстицање код ученика критичког развој мишљења и разумевања; 

- подстицањее активног учења; 

- подстицање учника  да повезују знања са другим областима и  ослањају се на претходно искуство; 

- инсистирање на практичној примени стечених знања 

- подстицање одговорности код ученика; 

- упућивање ученика на додатне изворезнања и могућности сазнавања; 

- неговање позитивне климе у одељењу; 

- омогућавање подстицајне средине за рад и учење; 

- охрабрибравање, помагање и подстицање ученика; 

- инсистирање на систематичности у раду и поштовању принципа и правила рада; 

- редовно вредновање рада и постигнућа сваког ученика; 

- самовредновање реализације програма ; 

- планирање новина и измена за следећу школску годину. 

Активности ученика: 

- редовно читање задате лектире; 

- припремње радних материјала за часовеобраде књижевних дела; 

- активно учествовање у дискусијама на часу; 

- активан приступање при излагању новог градива и изради задатака на часу; 

- самостално или уз помоћ наставника запажање, упоређивање, примена и повезивање градива ; 

- израда домаћих задатака; 

- активно учење; 

- тражење додатне подршке за градиво које нису разумели или их додатно интересује; 

- редовно бележење у свеску свих  најважнијихчињеница и закључакае са часа; 

- израда писмених задатака, тестова знања,правописних диктата, рецитовање стихова; 

- практична примена стечених знања; 

- повезивање знања са другим областима; 

- ослањање на претходно искуство; 

- самопроцењивање напретка . 
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Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  по 

теми/моду

лу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

I 
Увод у проучавање 

књижевног дела 
 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

- 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 

Историја 

Ликовна култура 

Музичка уметност 

15 12 3 

II Књижевност старог века  

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

- 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 

 

Историја 

Географија 

Ликовна култура 

Музичка уметност 

11 9 2 
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књижевности старог века 

III 
Средњовековна 

књижевност 
 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

- 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 

 

Историја 

Ликовна култура 

Музичка уметност 

Верска настава 

Филозофија 

11 9 2 

IV Народна књижевност  

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

- 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 

 

Историја 

Ликовна култура 

Музичка уметност 

Верска настава 

13 11 2 
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V Хуманизам и ренесанса  

По завршетку теме ученик ће бити 

у стању да: 

- 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 

 

Историја 

Географија 

Ликовна култура 

Музичка уметност 

Филозофија 

Верска настава 

 

10 8 2 

VI Општи појмови о језику  

По завршетку теме ученик ће бити 

у стању да: 

- 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 

 

 

Страни језик 

5 4 1 

VII Фонетика  

По завршетку теме ученик ће бити 

у стању да: 

- уме да се служи правописом 

- разликује гласовне алтернације 

- влада акценатским гласовним 

системом књижевног (стандардног) 

језика и да га примењује у говору 

 

Страни језик 

9 7 2 



Машинска школа „Радоје Дакић“ 2018 -2022. 

 

 

241 

VIII Правопис  

По завршетку теме ученик ће бити 

у стању да: 

- 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 

 

 

11 8 3 

IX Култура изражавања  

По завршетку теме ученик ће бити 

у стању да: 

- 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 

 

20 - 20 

Начини 

оцењивања 

• усмено испитивање 

- индивидуално 

- групна дискусија 

• тест знања 

• домаћи задатак 

• писмени задатак 

• есеј 

• ППТ презентација 

• праћење актиности на часу 

Укупно: 105 68 37 
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Образовни стандарди: 

Основни ниво 

1. Област ЈЕЗИК  

2.СЈК.1.1.1. Има основна знања о језику уопште (шта је језик, које функције има); поштује свој језик и поштује друге језике; 

препознаје стереотипне ставове према језику. Разуме појам текста; разликује делове текста (увод, главни део, завршетак); 

препознаје врсте текстова (облике дискурса); има основна знања из социолингвистике: познаје појмове једнојезичности и 

вишејезичности (и зна одговарајуће језичке прилике у Србији); разуме појам језичке варијативности и препознаје основне 

варијетете.  

2.СЈК.1.1.2. Разликује књижевни (стандардни) језик од дијалекта; зна основне податке о дијалектима српског језика; има 

правилан став према свом дијалекту и другим дијалектима српског језика и према оба изговора српског књижевног језика 

(поштује свој и друге дијалекте српског језика и има потребу да чува свој дијалекат; подједнако цени оба изговора српског 

књижевног језика - екавски и (и)јекавски); има потребу да учи, чува и негује књижевни језик; познаје најважније граматике и 

нормативне приручнике и уме да се њима користи; зна основне податке о месту српског језика међу другим индоевропским и 

словенским језицима; има основна знања о развоју књижевног језика, писма и правописа код Срба.  

2.СЈК.1.1.3. Разликује правилан од неправилног изговора гласа; зна основну поделу гласова; има основна знања у вези са слогом 

и примењује их у растављању речи на крају реда; зна основна правила акценатске норме и уочава евентуалне разлике између 

свог и књижевног акцента.  

2.СЈК.1.1.4. Познаје врсте и подврсте речи; примењује норму у вези с облицима речи у фреквентним случајевима (укључујући и 

гласовне промене у вези с облицима речи); издваја делове речи у вези с облицима речи (граматичка основа и наставак за облик) у 

једноставнијим случајевима; издваја делове речи у вези с грађењем речи (префикс, творбена основа, суфикс) у једноставнијим 

случајевима; препознаје основне начине грађења речи; примењује норму у вези с грађењем речи (укључујући и гласовне промене 

у вези с грађењем речи); примењује постојеће моделе при грађењу нових речи.  

2.СЈК.1.1.5. Правилно склапа реченицу; разликује синтаксичке јединице; разликује активне и пасивне реченице; уме да 

анализира једноставније реченице грађене по основним моделима и проширене прилошким одредбама.  

2.СЈК.1.1.6. Има лексички фонд који је у складу са средњим нивоом образовања; прави разлику између формалне и неформалне 

лексике и употребљава их у складу са приликом; има основна знања о значењу речи; познаје основне лексичке односе 

(синонимију, антонимију, хомонимију); познаје метафору као лексички механизам; нема одбојност према речима страног 

порекла, али их не прихвата некритички и аутоматски; познаје појам термина и фразеологизма; познаје најважније речнике 

српског језика и уме да се њима користи.  

2. Област КЊИЖЕВНОСТ  

2.СЈК.1.2.1. Познаје ауторе дела из обавезног школског програма и локализује их у контекст стваралачког опуса и 

књижевноисторијски контекст.  
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2.СЈК.1.2.2. Познаје књижевнотеоријску терминологију и доводи је у функционалну везу са примерима из књижевних1 и 

неуметничких2 текстова предвиђених програмом.  

2.СЈК.1.2.3. У тумачењу књижевноуметничких и књижевнонаучних дела разликује методе унутрашњег и спољашњег приступа.  

2.СЈК.1.2.4. Уочава и примерима аргументује основне поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевних дела из 

обавезне школске лектире.  

2.СЈК.1.2.5. Уочава основне особине књижевности као дискурса и разликује га у односу на остале друштвене дискурсе.  

2.СЈК.1.2.6. Наводи основне књижевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и 

светске књижевности и повезује их са делима и писцима из обавезне лектире школског програма.  

2.СЈК.1.2.7. Анализира издвојене проблеме у књижевном делу и уме да их аргументује примарним текстом.  

2.СЈК.1.2.8. Користи препоручену секундарну литературу (књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, теоријску) и доводи је 

у везу са књижевним текстовима предвиђеним програмом.  

2.СЈК.1.2.9. На основу дела српске и светске књижевности формира читалачке навике и знања; схвата улогу читања у тумачењу 

књижевног дела и у изграђивању језичког, литерарног, културног и националног идентитета.  
1 Књижевни текстови обухватају књижевноуметничке и књижевнонаучне текстове. 
2 Под неуметничким текстовима подразумевају се текстови из науке о језику и науке о књижевности, научнопопуларни 

текстови из ових области и, по потреби, текстови из медија и других извора погодни за обраду градива из предмета Српски 

језик и књижевност. 

3. Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА  

2.СЈК.1.3.1. Говори разговетно, поштујући ортоепска правила књижевног језика; примењује књижевнојезичку акцентуацију или 

упоређује свој акценат са књижевним и труди се да је с њим усклади; течно и разговетно чита наглас књижевне и неуметничке 

текстове; изражајно чита и казује лакше књижевноуметничке текстове; у званичним ситуацијама говори о једноставнијим 

темама из области језика, књижевности и културе користећи се коректним језичким изразом (тј. говори течно, без замуцкивања, 

поштапалица, превеликих пауза и лажних почетака, осмишљавајући реченицу унапред) и одговарајућом основном 

терминологијом науке о језику и науке о књижевности, прилагођавајући приликама, ситуацији, саговорнику и теми вербална и 

невербална језичка средства (држање, мимику, гестикулацију); говори уз презентацију; има културу слушања туђег излагања; у 

стању је да с пажњом и разумевањем слуша излагање средње тежине (нпр. предавање) с темом из језика, књижевности и 

културе; приликом слушања неког излагања уме да хвата белешке.  

2.СЈК.1.3.2. Говорећи и пишући о некој теми (из језика, књижевности или слободна тема), јасно структурира казивање и повезује 

његове делове на одговарајући начин; разликује битно од небитног и држи се основне теме; саставља једноставнији говорени и 

писани текст користећи се описом, приповедањем и излагањем (експозицијом); уме укратко да опише своја осећања и доживљај 

књижевног или другог уметничког дела; сажето препричава једноставнији књижевноуметнички текст и издваја његове важне 

или занимљиве делове; резимира једноставнији књижевни и неуметнички текст.  
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2.СЈК.1.3.3. У расправи или размени мишљења на теме из књижевности, језика и културе уме у кратким цртама да изнесе и 

образложи идеју или став за који се залаже, говори одмерено, ослања се на аргументе, у стању је да чује туђе мишљење и да га 

узме у обзир приликом своје аргументације; пише једноставнији аргументативни текст на теме из књижевности, језика и 

културе.  

2.СЈК.1.3.4. Користи оба писма, дајући предност ћирилици; примењује основна правописна правила у фреквентним примерима и 

уме да се служи школским издањем Правописа; у писању издваја делове текста, даје наслове и поднаслове, уме да цитира и 

парафразира; саставља матурски рад поштујући правила израде стручног рада (употребљава фусноте и саставља садржај и 

библиографију); саставља писмо - приватно и службено, биографију (ЦВ), молбу, жалбу, захтев, оглас; зна да попуни различите 

формуларе и обрасце.  

2.СЈК.1.3.5. Има способност и навику да у различите сврхе (информисање, учење, лични развој, естетски доживљај, забава...) 

чита текстове средње тежине (књижевноуметничке текстове, стручне и научнопопуларне текстове из области науке о језику и 

књижевности, текстове из медија3); примењује предложене стратегије читања.  

2.СЈК.1.3.6. Разуме књижевни и неуметнички текст средње сложености: препознаје њихову сврху, проналази експлицитне и 

имплицитне информације, издваја главне идеје текста; прати развој одређене идеје у тексту; пореди основне информације и идеје 

из двају или више текстова.  

2.СЈК.1.3.7. Критички промишља књижевни и неуметнички текст средње сложености: разликује објективну/веродостојну 

чињеницу од ауторове интерпретације; процењује (и то образлаже) да ли аутор неуметничког текста износи све потребне 

информације и да ли даје довољне и веродостојне доказе за то што тврди; процењује да ли је аутор текста неутралан или 

ангажован односно пристрастан, и образлаже своју процену; препознаје говор мржње, дискриминације, бирократски језик, и има 

изграђен негативан став према њима; уме у једноставним примерима да понуди алтернативу бирократском језику.  

2.СЈК.1.3.8. Препознаје структуру, различите елементе, стилске одлике (експресивност, сликовитост, метафоричност) књижевног 

и неуметничког текста; препознаје конотативно значење речи у датом контексту и разуме сврху конотативног значења у 

књижевном и неуметничком тексту; одређује значење непознате речи на основу контекста и творбеног модела; разуме значај 

читања за богаћење лексичког фонда.  

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на средњем нивоу у свакој области.  
3 Текстови који су погодни за обраду градива из језика и књижевности. 

Средњи ниво 

1. Област ЈЕЗИК  

2.СЈК.2.1.1. Има шира знања о језику уопште (која су битна својства језика); препознаје јединице и појаве које припадају 

различитим језичким нивоима/подсистемима; има основна знања о писму уопште; има основна знања о правопису уопште 

(етимолошки - фонолошки правопис; граматичка - логичка интерпункција; графема - слово); има основна знања о језицима у 

свету (језичка сродност, језички типови, језичке универзалије). Разуме основне принципе вођења дијалога; разуме појам 
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говорног чина; разуме појам деиксе. Познаје одлике варијетета српског језика насталих на основу медијума и оних који су 

условљени социјално и функционално.  

2.СЈК.2.1.2. Зна основне особине дијалеката српског језика; зна основна правила екавског и (и)јекавског изговора; у 

једноставнијим случајевима пребацује (и)јекавску реч у екавски лик и обрнуто. Смешта развој књижевног језика код Срба у 

друштвени, историјски и културни контекст.  

2.СЈК.2.1.3. Познаје говорне органе и начин на који се гласови производе; зна да дели гласове по свим критеријумима; разуме 

појам фонеме; зна сва правила акценатске норме и уме да прочита правилно акцентовану реч; зна механизме фонолошки 

условљених гласовних промена (једначења сугласника по звучности и по месту творбе, сажимање и асимилацију вокала и 

губљење сугласника).  

2.СЈК.2.1.4. Има шира знања о врстама и подврстама речи; уме да одреди облик променљиве речи и да употреби реч у задатом 

облику; познаје појам морфеме; дели реч на творбене морфеме у једноставнијим случајевима и именује те морфеме; познаје 

основне начине грађења речи; примењује норму у вези с облицима речи у мање фреквентним случајевима.  

2.СЈК.2.1.5. Користи се свим синтаксичким могућностима српског језика; разликује безличне и личне реченице; анализира 

реченице грађене по различитим моделима; има шира знања о синтагми; препознаје основне врсте зависних предикатских 

реченица (типични случајеви); зна основно о напоредним односима, конгруенцији и негацији; разликује врсте независних 

предикатских реченица; разуме појам елипсе; има основна знања о употреби падежа и глаголских облика.  

2.СЈК.2.1.6. Има богат и уразноличен лексички фонд (укључујући и интелектуалну и интернационалну лексику и познавање 

најфреквентнијих интернационалних префикса и суфикса). Тај фонд употребљава у складу с приликом; види језик као низ 

могућности које му служе да изрази индивидуално искуство и усмерен је ка богаћењу сопственог речника; познаје 

хиперонимију/хипонимију, паронимију; разликује лексичке слојеве; познаје метонимију као лексички механизам.  

2. Област КЊИЖЕВНОСТ  

2. СЈК.2.2.1. Интерпретира књижевни текст увидом у његове интеграционе чиниоце (доживљајни контекст, тематско-мотивски 

слој, композиција, ликови, форме приповедања, идејни слој, језичко-стилски аспекти...).  

2.СЈК.2.2.2. Познаје књижевнотеоријску терминологију и књижевнотеоријска знања адекватно примењује у тумачењу 

књижевних дела предвиђених програмом.  

2.СЈК.2.2.3. Разликује методе унутрашњег и спољашњег приступа у интерпретацији књижевноуметничког и књижевнонаучног 

дела и адекватно их примењује приликом разумевања и тумачења ових врста дела.  

2.СЈК.2.2.4. Уочава и образлаже поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевноуметничких и књижевнонаучних 

дела у оквиру школске лектире; процењује да ли је сложенији књижевнонаучни текст (аутобиографија, биографија, мемоари, 

дневник, писмо, путопис...) добро структуриран и кохерентан, да ли су идеје изложене јасно и прецизно; уочава стилске 

поступке у књижевноуметничком и књижевнонаучном тексту; процењује колико одређене одлике текста утичу на његово 

разумевање и доприносе тумачењу значења текста.  
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2.СЈК.2.2.5. Образлаже основне елементе књижевности као дискурса у односу на остале друштвене дискурсе (нпр. 

присуство/одсуство приповедача, приповедни фокус, статус историјског и фиктивног итд.).  

2.СЈК.2.2.6. Приликом тумачења књижевноуметничких и књижевнонаучних дела из школског програма примењује знања о 

основним књижевноисторијским и поетичким одликама стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске 

књижевности.  

2.СЈК.2.2.7. Самостално уочава и анализира проблеме у књижевном делу и уме да аргументује своје ставове на основу 

примарног текста.  

2.СЈК.2.2.8. Активно користи препоручену и ширу, секундарну литературу (књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, 

теоријску) у тумачењу књижевноуметничких и књижевнонаучних дела предвиђених програмом.  

2.СЈК.2.2.9. На основу дела српске и светске књижевности развија читалачке вештине, способности и знања од значаја за 

тумачење и вредновање различитих књижевноуметничких и књижевнонаучних дела и за развијање језичког, литерарног, 

културног и националног идентитета; има изграђен читалачки укус својствен културном и образованом човеку.  

3. Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА  

2.СЈК.2.3.1. Говори у званичним ситуацијама, јавно и пред већим аудиторијумом о темама из области језика, књижевности и 

културе, користећи се књижевним језиком и одговарајућом терминологијом; учествује у јавним разговорима са више учесника; 

процењује слушаоца односно аудиторијум и обликује свој говор према његовим потребама и могућностима; има потребу и 

навику да развија сопствену говорну културу; с пажњом и разумевањем слуша теже излагање (нпр. предавање) с темом из језика, 

књижевности и културе; слуша критички, процењујући говорникову аргументацију и објективност.  

2.СЈК.2.3.2. Саставља сложенији говорени и писани текст (из језика, књижевности или слободна тема) користећи се описом, 

приповедањем и излагањем (експозицијом); у говореној или писаној расправи прецизно износи своје идеје и образлаже свој став; 

труди се да говори и пише занимљиво, правећи прикладне дигресије и бирајући занимљиве детаље и одговарајуће примере; 

уочава поенту и излаже је на прикладан начин; прецизно износи свој доживљај и утиске поводом књижевног или другог 

уметничког дела; сажето препричава сложенији књижевни текст и резимира сложенији књижевни и неуметнички текст на теме 

непосредно везане за градиво; пише извештај и реферат; примењује правописну норму у случајевима предвиђеним програмом.  

2.СЈК.2.3.3. Има способност и навику да у различите сврхе (информисање, учење, лични развој, естетски доживљај, забава...) 

чита теже текстове (књижевноуметничке текстове, стручне и научнопопуларне текстове из области науке о језику и 

књижевности, текстове из медија); има изграђен читалачки укус својствен културном и образованом човеку; примењује сложене 

стратегије читања; бира стратегију читања која одговара сврси читања.  

2.СЈК.2.3.4. Разуме сложенији књижевни и неуметнички текст: препознаје његову сврху; проналази експлицитне и имплицитне 

информације; издваја информације према задатом критеријуму; издваја главне идеје; прати развој одређене идеје; пореди 

информације и идеје из двају или више текстова да би разумео одговарајући значењски или стилски аспект према задатом 

критеријуму; анализира и тумачи оне системе мотивације који се у књижевном делу јављају при обликовању (карактеризацији) 
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ликова и изградњи догађаја (због бољег и потпунијег разумевања значења књижевног дела); тумачи (на нивоу разумевања) 

текстове ослањајући се на други текст/текстове.  

2.СЈК.2.3.5. Критички промишља сложенији књижевни и неуметнички текст: раздваја објективну чињеницу од ауторове 

интерпретације; процењује да ли је аутор текста неутралан или ангажован односно пристрастан, и образлаже своју процену; 

разликује експлицитне и имплицитне ауторове ставове; аргументовано вреднује да ли аутор сложенијег експозиторног или 

аргументативног текста погодног за обраду градива из језика и књижевности износи све потребне информације и да ли даје 

довољне и веродостојне доказе за то што тврди.  

2.СЈК.2.3.6. Процењује да ли је сложенији неуметнички текст погодан за обраду градива из језика и књижевности добро 

структуриран и кохерентан, да ли су идеје изложене јасно и прецизно; уочава стилске поступке у овим текстовима; процењује 

колико одређене одлике текста утичу на његово разумевање.  

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на напредном нивоу у свакој области.  

Напредни ниво 

1. Област ЈЕЗИК  

2.СЈК.3.1.1. Разуме да постоји тесна веза између језика и мишљења; јасан му је појам категоризације; познаје конверзационе 

максиме (квалитета, квантитета, релевантности и начина); разуме појам информативне актуализације реченице и зна како се она 

постиже; јасан му је појам текстуалне кохезије.  

2.СЈК.3.1.2. При подели речи на слогове позива се на правила; акцентује једноставније примере.  

2.СЈК.3.1.3. Има детаљнија знања о морфологији у ужем смислу и творби речи у српском језику (дели реч на творбене морфеме у 

сложенијим случајевима и именује те морфеме).  

2.СЈК.3.1.4. Има детаљнија знања о употреби падежа и глаголских облика; уме да анализира компликованије реченице грађене 

по различитим моделима; познаје специјалне независне реченице; познаје различита решења у вези с конгруенцијом.  

2.СЈК.3.1.5. Има основна знања о речницима и структури речничког чланка.  

2. Област КЊИЖЕВНОСТ  

2.СЈК.3.2.1. Чита, доживљава и самостално тумачи књижевноуметничка и књижевнонаучна дела из обавезног школског 

програма, као и додатне (изборне) и факултативне књижевноуметничке и књижевнонаучне текстове; током интерпретације 

поуздано користи стечена знања о стваралачком опусу аутора и књижевноисторијском контексту.  

2.СЈК.3.2.2. Влада књижевнотеоријском терминологијом и теоријска знања адекватно примењује у тумачењу 

књижевноуметничких и књижевнонаучних дела која су предвиђена школским програмом и других дела ове врсте различитих 

жанрова, изван школског програма.  

2.СЈК.3.2.3. У процесу тумачења књижевноуметничког и књижевнонаучног дела, одабира, примењује и комбинује адекватне 

методе унутрашњег и спољашњег приступа.  

2.СЈК.3.2.4. Уочава и тумачи поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевноуметничких и књижевнонаучних 
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текстова у оквиру школске лектире и изван школског програма; процењује и пореди стилске поступке у наведеним врстама 

текстова.  

2.СЈК.3.2.5. Разуме основне елементе књижевности као дискурса (пореди нпр. присуство/одсуство приповедача, приповедни 

фокус, статус историјског и фиктивног итд.) у односу на остале друштвене дискурсе и та сазнања употребљава у тумачењу 

књижевних дела.  

2.СЈК.3.2.6. Приликом тумачења и вредновања књижевноуметничких и књижевнонаучних дела примењује и упоређује 

књижевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске књижевности.  

2.СЈК.3.2.7. Самостално уочава и тумачи проблеме и идеје у књижевном делу и своје ставове уме да аргументује на основу 

примарног текста и литерарно-филолошког контекста.  

2.СЈК.3.2.8. У тумачењу књижевног дела критички користи препоручену и самостално изабрану секундарну литературу 

(књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, теоријску).  

2.СЈК.3.2.9. На основу дела српске и светске књижевности (у обавезном и сопственом избору) и секундарне литературе шири 

читалачка знања, примењује стратегије читања које су усаглашене са типом књижевног дела и са читалачким циљевима 

(доживљај, истраживање, стваралаштво); развија језички, литерарни, културни и национални идентитет.  

3. Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА  

2.СЈК.3.3.1. Дискутује о сложеним темама из језика, књижевности и културе; дискутује о смислу и вредностима књижевних 

текстова и о сврси и вредностима неуметничких текстова користећи стручну терминологију.  

2.СЈК.3.3.2. Излаже (у званичним ситуацијама, јавно и пред већим аудиторијумом) и пише о темама из области језика, 

књижевности и културе; има развијене говорничке (ораторске) вештине; претпоставља различите ставове аудиторијума и у 

складу с тим проблематизује поједине садржаје; препознаје и анализира вербалну и невербалну реакцију саговорника односно 

аудиторијума и томе прилагођава свој говор; слушајући говорника, процењује садржину и форму његовог говора и начин 

говорења.  

2.СЈК.3.3.3. Композиционо и логички складно пише стручни текст на теме из књижевности и језика, као и новински чланак.  

2.СЈК.3.3.4. Организује, класификује, уопштава и на сличан начин обрађује информације из књижевних и неуметничких текстова 

на основу задатог и/или самостално постављеног критеријума.  

2.СЈК.3.3.5. Продубљено критички промишља сложенији текст: процењује колико сложенији експозиторни текст успешно 

преноси информације публици којој је намењен, уочавајући које информације недостају; издваја доказну грађу на којој аутор 

аргументативног текста заснива своје ставове и одређује средства којима их износи; запажа ауторове грешке у закључивању и 

сл.  

2.СЈК.3.3.6. Процењује стилске поступке у књижевном и неуметничком тексту; пореди стилске поступке у два сложена текста 

(или више њих); тумачи њихову улогу у остваривању естетских и значењских одлика наведених врста текстова.  

2.СЈК.3.3.7. Изграђује свест о себи као читаоцу - развија читалачку ауторефлексију (разуме улогу читања у сопственом развоју; 
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има развијену, критичку свест о својим читалачким способностима...).  

НАПОМЕНА: Због преклапања у више наставних тема/модула  образовни стандарди ће бити прецизније одређени у оперативним 

(месечним)  плановима. 

Начин остваривања програма  

УВОДНА ОБЈАШЊЕЊА  

Зависно од разреда и садржаја годишњи фонд часова наставе овог предмета распоређен је тако да је за подручје књижевност издвојено око 60%, а 

за друга два (језик и култура изражавања) око 40% часова.  

У оквиру тог фонда планирани садржаји се обрађују са око70% часова. Осталих 30% часова предвиђено је за понављање, утврђивање, вежбање и 

систематизовање програма.  

Циљ и задаци чине целину и остварују се током четири године - систематски и континуирано - у свим предвиђеним програмско-тематским 

подручјима и видовима рада.  

Сви садржаји распоређени су по разредима, подручјима, областима и темама уз примену начела поступности, корелације, интеграције и 

примерености узрасту.  

Садржаји књижевности конкретизовани су по разредима, сегментима (књижевност и лектира), а обухватају књижевнотеоријско и 

књижевноисторијско проучавање књижевноуметничких дела и књижевности жанровски распоређених.  

Подручје језик обухвата изучавање језика као система. У садржаје овог подручја уграђени су елементи опште лингвистике и правописа.  

Подручје култура изражавања обухвата облике и врсте у области усменог и писменог изражавања (по разредима). У овој области планиране су 

говорне и писмене вежбе, домаћи задаци и писмени задаци, који треба да се раде наизменично ћирилицом и латиницом.  

Ради што успешније реализације бројних захтева и садржаја неопходна је и стална сарадња наставника српског језика и књижевности с 

наставницима других предмета (историје, сродних општестручних и ужестручних предмета), стручним сарадницима (школским библиотекаром - 

медијатекаром, педагогом, психологом) и органима (стручним активом и већима), родитељима ученика и међуопштинском (регионалном) 

просветно-педагошком службом; такође је корисна сарадња наставника и са одређеним институцијама (народном библиотеком, домом културе, 

биоскопом, локалним новинама, радио-станицом и др.).  

Квалитет и трајност знања, умења, вештина и навика ученика у многоме зависе од принципа, облика, метода и средстава који се користе у 

образовно-васпитном процесу. Због тога савремена настава српског језика и књижевности претпоставља остваривање битних задатака и садржаја 

програма уз максимално могућу мисаону активност ученика (субјеката у настави), поштовање одређених дидактичких принципа (посебно: свесне 

активности ученика, научности, примерености, поступности, систематичности и очигледности), као и адекватну примену оних наставних облика, 

метода, поступака и средстава чију су вредност утврдиле савремена пракса и методика наставе српског језика и књижевности (пре свега: разни 

видови групног и индивидуалног рада примерени могућностима ученика, методе - дијалошка, текстуално-графичке демонстрације и самосталних 

радова ученика, средства - уџбеници, приручници, разне врсте текстова и графичких приказа, графофолије, наставни и други филмови, радио и 

телевизијске емисије и сл.). Избор одређених наставних облика, метода, поступака и средстава условљен је, пре свега, наставним садржајем и 

циљевима (образовним, васпитним и функционалним), које треба остварити на једном часу српског језика и књижевности.  
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Редовна настава српског језика и књижевности изводи се у специјализованим учионицама и кабинетима за овај предмет, који треба да буду 

опремљени у складу са нормативима за средње стручне школе. Делимично, она се организује и у другим школским просторијама (библиотеци - 

медијатеци, читаоници, аудиовизуелној сали и сл.).  

У настави српског језика и књижевности користе се одобрени уџбеници и приручници и библиотечко-информацијска грађа од значаја за 

остваривање задатака и садржаја програма овог предмета, односно за систематско оспособљавање ученика за самостално коришћење разних 

извора сазнања у настави и ван ње.  

Програмобезбеђује адекватнији однос између часова обраде и других типова часова.Створени су предуслови за креативно испољавање наставника 

и прилагођавање васпитно-образовног рада различитим ситуацијама у пракси, као и за појачавање стваралачке сарадње наставника и ученика.  

КЊИЖЕВНОСТ  

Ово програмско-тематско подручје обухвата најзначајнија дела из српске и светске књижевности, која су распоређена у књижевноисторијском 

континуитету од старог века до данас.  

Од историјског континуитета одступа се само у поглављу и проучавање књижевног дела, као и у поглављу лектира.  

Наставник српског језика и књижевности у средњим стручним школама треба да пође од претпоставке да је ученик у основној школи стекао 

основна знања:  

- из теорије књижевности: тема, мотив, фабула; лик, карактер; структура прозног књижевног дела; књижевни родови и врсте;основна 

језичкостилска изражајна средства; усмена и писана књижевност; структура лирске песме; стих, строфа, рима, ритам; структура драмског дела; 

дијалог, монолог, драмска врста, драма и позориште, филм, радио-драма, телевизијска драма;  

- из основа сценске и филмске културе: слика, реч, звук, филмска музика, ситуација, радња, јунаци филма, елементи филмског израза, филмске 

врсте, од синопсиса до сценарија; филм, телевизија, књижевност (сличност и разлике).  

Са стеченим знањима, која се у програму средњих стручних школа проширују и продубљују, ученик може активно да учествује у интерпретацији 

књижевног дела.  

Интерпретативно-аналитички методички систем је основни вид наставе књижевности и њега треба доследно примењивати приликом упознавања 

ученика са изабраним књижевним делима која су предвиђена програмом. Наравно, не треба очекивати да се сва програмом предвиђена дела 

обрађују на нивоу интерпретације као најпотребнијег аналитичко-синтетичког приступа књижевном делу. Наставник треба да процени на којим 

ће делима радити интерпретацију, а на којим осврт, приказ или, пак, проблемско-стваралачки методички систем.  

Нема сумње да овакав програм књижевности у средњим стручним школама повремено тражи и примену експликативног методичког система када 

се мора чути наставникова реч, и то најчешће приликом давања информација о епохама које се проучавају, као и у свим другим ситуацијама у 

којима наставник не може рачунати на ученикова предзнања (на пример: основне информације о почецима писмености, да је његов говор модел 

правилног, чистог и богатог језика каквом треба да теже његови ученици).  

Књижевна дела из програма лектира имају равноправан третман са делима из обавезног програма књижевности и обрађују се по истом 

методичком систему. Треба напоменути да се из лектире која је дата по избору ученика и наставника не морају обрадити сви писци, већ 

књижевно дело оног писца за које се опредељују ученици и наставник.  
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ЈЕЗИК  

Програм наставе језика у средњим стручним школама конципиран је тако да омогући ученицима стицање знања и о језику као друштвеној појави 

и о језику као систему знакова. Циљ је да ученици, поред знања о свом матерњем језику, стекну и опште лингвистичка односно 

социолингвистичка знања неопходна образованом човеку. Ова општа знања су функционално повезана са наставом матерњег језика. Главни део 

тих знања обрађује се у сегменту општи појмови о језику (на почетку програма за први и на крају програма за четврти разред). Као у уводном 

делу сегмента књижевни језик (у првом разреду) и сегменту језички систем и науке које се њиме баве; али се општи појмови обрађују и током 

целе наставе - у вези са одговарајућим партијама о српском као матерњем језику. Инсистирање на једном теоријски и методички вишем нивоу 

изучавању језичких појава даје нови квалитет настави која обухвата и знања с којима су се ученици сретали у основној школи. Ова знања, поред 

своје општеобразовне вредности и значаја за олакшавање и побољшавање наставе српског језика, треба да послуже и лакшем савлађивању 

градива из страних језика.  

Део програма књижевни језик (први и други разред) вишеструко је значајан. Његовом реализацијом ученици треба да стекну знања и изграде 

одговарајуће ставове о српском књижевном језику и о значају књижевнојезичке норме и језичке културе. Овај део програма укључује и наставу о 

развоју књижевног језика.  

У сегменту програма посвећеног организацији и функционисању језичког система не обрађују се само чисто граматички аспекти језичког система 

већ се обухватају и функционални аспекти. Зато су, између осталог, у синтаксу унети и елементи лингвистике текста и граматике. Посебан је 

значај дат лексикологији (која се надовезује на део о творби речи), и то не само да би ученици стекли више знања о речничком благу свога језика 

него и да би развили правилан однос према разним појавама у лексици.  

У обради свих сегмената програма треба се надовезивати на знања која су ученици стекли током претходног школовања. Међутим, овде није реч 

о простом обнављању и утврђивању раније стечених знања, него о добијању целовите слике о српском језику, и као што је већ речено, о усвајању 

једног квалитативно вишег приступа проучавању језичке организације и језичких законитости.  

Веома је важно да се настава језика повеже са осталим деловима овог наставног предмета. Наиме, ова настава пружа лингвистичка знања која ће 

бити подлога за тумачење језика и стила књижевних дела, с тим што ова дела пружају и одговарајући материјал за уочавање естетске функције 

језика. С друге стране, настава језика се мора повезати и са наставом културе изражавања. Тиме ће лингвистичка знања (о акценатском систему, 

творби речи, лексикологији, синтакси итд.), као и проучавање правописа, допринети да ученици боље и поступније усвоје књижевнојезичку 

норму и да побољшају своје изражајне способности.  

КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА  

Вежбе у усменом изражавању треба у средњим стручним школама да дају одређени степен правилне артикулације, дикције, интонације, ритма и 

темпа у читању и казивању лирског, епског и драмског текста. Ове се вежбе, по правилу, реализују у току обраде књижевног текста на тај начин 

што ће наставник, директно, својим читањем, говорењем или уз помоћ снимка, анализирати одговарајуће елементе правилног усменог 

изражавања како би их ученици уочили. Стечена сазнања трансформишу се у вештине и умења на тај начин што ученици интерпретирањем 

књижевних текстова настоје да сами достигну одговарајући степен вештине и умења ове врсте. Стечене способности се даље увежбавају 
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различитим облицима усменог изражавања ученика (извештавање, расправљање, реферисање и др.). Већина предвиђених облика ове наставе 

непосредно се укључује у наставу књижевности или примене за израду писмених састава.  

У првом разреду (делимично и у другом) веома је упутно да наставник ученицима демонстрира методологију израде писменог састава. У том 

смислу корисно је комбиновати индукцију и дедукцију. На одабраном узорку (расправа, извештај и др.) треба анализирати његову композицију, 

функцију одељака и остале елементе (примереност стила и сл.). Затим се ученицима може дати задатак да припреме грађу о једној теми, али да 

прикупљену грађу не обликују већ да се то уради на часу. Вежба у методологији израде писменог састава на основу прикупљене грађе требало би 

да буде демонстрација целокупног поступка израде писменог састава: од анализе теме, одређивања њеног тежишта, селекције прикупљене грађе, 

распореда појединости с гледишта добре композиције, до обликовања грађе и рада на усавршавању текста. Рационализација наставе у овом послу 

постиже се на тај начин што ће узорак текста бити у вези с књижевним делом из програма за одређени разред.  

И диференцирање функционалних стилова ваља обављати на узорцима које је наставник одабрао. Да би ученик био оспособљен да свој језик и 

начин изражавања подеси врсти писменог састава (излагања), треба да напише конкретан састав (припреми излагање). Вежбе ове врсте треба 

понављати све док сваки ученик не буде оспособљен да се служи одређеним облицима изражавања. Да би се постигао већи наставни учинак, 

корисно је наћи неопходну психолошку мотивацију. Због тога ученике треба обавестити не само о коначном циљу који се жели постићи 

одређеним системом вежбања него и о сврсисходности појединих парцијалних вежбања која чине интегралну целину. Тако, на пример, ако су 

ученици обавештени да ће следећи писмени задатак бити у форми расправе или приказа, онда и конкретне вежбе треба да буду подређене том 

циљу. Наставник ће на одабраном моделу конкретног облика изражавања показати ученицима његове битне карактеристике, подразумевајући ту 

и примереност језика и стила. После тога ученици у форми домаћег задатка чине прве покушаје да самостално напишу састав одређене врсте. 

Читањем и коментарисањем домаћих задатака ученици се даље оспособљавају у писменом изражавању и овладавању одређеним врстама састава. 

Када је наставник стекао утисак да су сви ученици релативно овладали одређеном врстом писменог изражавања, утврђује час израде школског 

писменог задатка. Резултати таквог поступка показују се у школском писменом задатку, па се на основу њих планира даљи рад на усавршавању 

културе изражавања ученика. Ако више ученика не постигне одређени успех, цео се процес понавља.  

Оквирни број часова који је предвиђен за усмено и писмено изражавање означава укупно време, а не и број вежби у току наставне године 

(препоручује се организовање већег броја краћих вежби с прецизно одређеним циљевима).  

Током наставне године ученицима се дају писмени задаци (у складу са облицима и врстама наведеним у програму културе изражавања). По 

правилу, наставник је обавезан да прегледа и анализира задатке свих ученика. Одабрани задаци (не само најуспешнији) читају се и коментаришу 

на часу (делу часа). Поред писмених, у складу са захтевима програма, наставник даје ученицима и друге врсте конкретних домаћих задатака 

(усмених, практичних - примерених могућностима ученика и њиховој оптерећености разним обавезама).  

Израда школског писменог задатка, по правилу, траје један час. Изузетно, кад то поједини облици писменог изражавања изискују, израда задатака 

може трајати и дуже од једног часа.  
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Образовни профил:  Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина 

Предмет: Енглески језик 

Разред: Први 

Службени гласник РС-Просветни гласник: ("Сл. гласник СРС – Просветни гласник", бр. 6/90 i "Сл. гласник СРС – Просветни гласник", бр 4/91, 

7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 

10/2009, 5/2010, 8/2010 - испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015 i 11/2016) 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 70 / / / 70 

Недељни 2 / / / 2 

 

Циљ и задаци предмета 

 

Циљ:   

Ученици: 

- развијају језичке вештине: слушање, читање, говор, писање у оквиру теме  

- активирају и развијају речник у оквиру теме 

- изражавају *комуникативне функције  у оквиру теме 

- стичу и примењују *знања о језику  у оквиру теме 

*  Комуникативне функције 

      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 
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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 изражавањеслагања и неслагања 

17. Тражење и давање дозволе 

18. Исказивање честитки 

19. Исказивање препоруке 

20. Изражавање хитности и обавезности 

21. Исказивање сумње и несигурности 

  * Знања о језику 

 I УПИТНА РЕЧЕНИЦА 

- Грађење питања са препозиционим глаголима  

-Постављање питања „Колико“ са бројивим и небројивим именицама 

II ИМЕНИЧКА ГРУПА 

1. Члан (Разлика у употреби одређеног и неодређеног члана, првопоменути, другопоменути...) 

2. Именице (Бројиве и небројиве именице, сложенице) 

      3. Заменички облици  -заменице  -  детерминатори 

     4. Придеви  (Обновити компарацију придева) 

     5. Бројеви  (Обновити просте и редне бројеве ) 

III ГЛАГОЛСКАГРУПА 

1. Глаголи 

- Обновити разлику у употреби  Present Simple, Present Continuous; Past Simple, Past Continuous  

- Обновити све употребе Present Perfect  

- Герунд и инфинитив 

- Used to 

- Обновити и утврдити начине за изражавање будућности, планова у будућности (going to, will)  

      - Модални глаголи: should, must, will, may, might  

      2 . Предлози, најчешћи предлози за оријентацију у времену и простору. После придева 

      3. Придеви, грађење, у изразима, после глагола 
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Задаци: 

Оперативни задаци на нивоу језичких вештина  

СЛУШАЊЕ   Оспособљавање ученика за разумевање усменог говора. 

ЧИТАЊЕ   Оспособљавање ученика за функционално читање и разумевање различитих, узрасно и садржајно примерених врста текстова ради 

информисања, извршавања упутстава и остварења естетског доживљаја (читање ради личног задовољства).  

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

ПИСАЊЕ   Оспособљавање ученика за писање краћих текстова различитог садржаја. 

СОЦИОКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА   Стицање и овладавање социокултурним компетенцијама неопходним за писану и усмену употребу 

језика. 

МЕДИЈАЦИЈА И ПРЕВОЂЕЊЕ   У ситуацији када посредује између особа (вршњака или одраслих) које не могу да се споразумевају, у 

неформалним ситуацијама, сажимајући и делом преводећи,  ученик може да користи  усмену медијацију или писану медијацију и превођење. 

Активности наставника: 

-  Даје упутства и објашњења ученицима, бележи и благовремено обавештава ученике о њиховом напретку. 

Активности ученика: 

- Разуме разговетан говор или краћи текст о теми.  

- Учествује у разговору о теми. 

- Може да напише или каже кратке одговоре на питања из дате теме. 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Свакодневни живот 

2.СТ.1.5.2 

2.СТ.2.5.2 

2.СТ.1.4.2 

2.СТ.2.4.2 

2.СТ.1.2.5 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.1.4 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.4.4 

Ученик ће на крају  уводног часа бити упознат 

са начином рада и уџбеницима које ће 

користити. 

На крају наставне теме ученик ће бити у стању 

да: дискутује о свакодневном животу, 

путовањима и имиграцији,да прича о 

градовима, о добрим делима, пореклу 

географских имена да пита како да дође до 

одређеног местаи даје слична упутства, 

препозна и употреби граматичке јединице: 

Српски језик и 

књижевност 

23 11 12 
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present simple and continuous,придеве са 

предлозима, антониме, past simple/continuous, 

примени знање стечено на часовима на 

конкретним примерима кроз вежбу, уз помоћ 

модела напише неформално писмо. 

Ученик ће бити у стању да: на основу урађене 

контролне вежбе сагледа у којој мери је 

савладао наставне јединице обрађене и 

утврђене на  претходним часовима. 

2. 
Живи свет и заштита 

човекове околине 

2.СТ.1.5.2 

2.СТ.2.5.2 

2.СТ.1.4.2 

2.СТ.2.4.2 

2.СТ.1.2.5 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.1.4 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.4.4 

На крају наставне теме ученик ће бити у стању 

да: разуме текст о исхрани и да дискутује о 

својим навикама у исхрани, као и како 

производња, паковање и транспорт хране утиче 

на загађеност животне средине, препозна и 

употреби граматичке јединице:детерминатори, 

односне заменице и прилози, примени знање 

стечено на часовима на конкретним примерима 

кроз вежбу. 

Ученик ће бити у стању да: на основу урађеног 

писменог задатка сагледа у којој мери је 

савладао наставне јединице обрађене и 

утврђене на  претходним часовима, на основу 

урађене исправке писменог задатка сагледа 

грешке које је правио и научи оно што није 

знао. 

На крају наставне теме ученик ће бити у стању 

да: разуме текст о исхрани, навикама у исхрани 

и утицају на животну средину, препозна и 

употреби граматичке јединице: past simple and 

past continuous, примени знање стечено на 

часовима на конкретним примерима кроз 

вежбу, уз помоћ модела напише писмо 

Српски језик и 

књижевност 

22 10 12 
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пријатељу. 

3. Храна и здравље 

2.СТ.1.5.2 

2.СТ.2.5.2 

2.СТ.1.4.2 

2.СТ.2.4.2 

2.СТ.1.2.5 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.1.4 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.4.4 

Ученик ће бити у стању да: на основу урађеног 

писменог задатка сагледа у којој мери је 

савладао наставне јединице обрађене и 

утврђене на  претходним часовима, на основу 

урађене исправке писменог задатка сагледа 

грешке које је правио и научи оно што није 

знао. 

На крају наставне теме ученик ће бити у стању 

да: разуме текст о томе како су људи раније 

живели у кућама без разних апарата који штеде 

људски рад, да дискутују о правилима у својој 

кући, да тражи  дозволу препозна и употреби 

граматичке јединице: прилоге, 

колокације,фразалне глаголе, обнови 

компаратив и суперлатив придева као и 

поређење по једнакости, препозна и примени 

знање стечено на часовима на конкретним 

примерима кроз вежбу, уз помоћ модела 

напише састав о својој соби . 

Ученик ће бити у стању да: на основу урађене 

контролне вежбе сагледа у којој мери је 

савладао наставне јединице обрађене и 

утврђене на  претходним часовима. 

Ученик ће бити у стању да: сагледа у којој 

мери је савладао наставне јединице обрађене и 

утврђене на  претходним часовима. 

Српски језик и 

књижевност 

17 6 11 
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4. Језик струке 

2.СТ.2.2.5 

 

2.СТ.2.5.2 

2.СТ.2.3.5 

 

Ученик ће бити у стању да: прочита и преведе 

текстове о својој струци, одговори на питања о 

текстoвима обрађеним на  часовима чија је 

тема језик струке, преприча текстове, употреби 

речи везане за језик струке у конкретним 

примерима. 

Српски језик и 

књижевност 

8 4 4 

Начини 

оцењивања 

усменим путем, контролна 

вежба, писмени задатак, 

посматрање активности на часу 

                                                                     Укупно: 70 31 39 

Образовни стандарди: 

• 2.СТ.1.5.2Саставља кратке, разумљиве реченице користећи једноставне језичке структуре. 

• 2.СТ.2.5.2Правилно разуме и користи већи број сложенијих језичких структура. 

• 2.СТ.1.4.2 Пише приватно писмо о аспектима из свакодневног живота (нпр. Описује људе, догађаје, места, осећања). 

• 2.СТ.2.4.2 У приватној преписци, тражи или преноси информације, износи лични став и аргументе 

• 2.СТ.1.2.5 Разуме кратке адаптиране одломке књижевних дела, и друге поједностављене текстове који се односе на 

цивилизацијске тековине, културу и обичаје свог и других народа. 

• 2.СТ.1.3.7 Излаже једноставне, блиске садржаје у вези са културом и традицијом свог и других народа. 

• 2.СТ.1.1.4Схвата смисао прилагођеног аудио и видео записа у вези с темама из свакодневног живота (стандардни говор, 

разговетни изговор и спор ритам излагања 

• 2.СТ.1.4.4 Пише једноставне текстове према моделу, уз помоћ илустрација, табела, слика, графикона, детаљних 

упутстава. 

• 2.СТ.2.2.5 Проналази специфичне појединости у дужем тексту са претежно сложеним структурама, у коме се износе 

мишљења, аргументи и критике(нпр. новински чланци и стручни текстови). 

• 2.СТ.2.3.5 Излаже већ припремљену презентацију о темама из свог окружења или струке. 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

1. слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом који чита наставник или који ученици чују са звучих записа;. 

2. рад у паровима, малим и великим групама (мини-дијалози, игра по улогама, симулације,  итд.); 

3. мануалне активности (израда паноа, презентација, зидних новина, постера за учионицу или родитеље и сл.); 

4. дебате и дискусије примерене узрасту (дебате представљају унапред припремљене аргументоване монологе са ограниченим трајањем, док 

су дискусије спонтаније и неприпремљене интеракције на одређену тему); 
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Образовни профил:Техничар за компјутерско управљање (CNC) машинама 

Предмет: Физичко 

Разред: Први 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи  70   70 

Недељни  2   2 

 

Циљ и задаци предмета 

 

Циљ:  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 специфичним 

условима живота и рада 

Посебни циљеви предмета: 

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 положаје тела, 

покрете и кретања, који могу негативно утицати на правилно држање (статус кичменог стуба и статус стопала). Како би се избегли ови негативни 
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утицаји, наставници стручних предмета и професори физичког васпитања дефинишу могуће професионалне поремећаје, на основу чега се 

програмирају се посебни садржаји, којима се обезбеђује превенција. 

Активности наставника: 

Уупознаје ученике са циљевима и исходима наставе / учења, планом рада и начинима оцењивања; даје информације о наставној јединици, 

демонстрира је, прати вежбање ученика, континуирано прати њихов рад и напредак и оцењује их , организује групна такмичења ученика 

Активности ученика:  

Прате  усмено излагање наставника, прате презентовање градива и демонстрацију наставних јединица, вежбају, постављају питања, 

демонстрирају савладано градиво, учествују у групним такмичењима 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по теми 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. 

Здравствена култураи 

физичка активност, као 

основа за реализовање 

постављених циљева и 

исхода;  

 

 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- 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;  

Екологија, 

Биологија 
2 2 / 

2. 

Развој моторичких и 

функционалних способности 

човека, као основа за 

реализовање постављених 

циљева и исхода 

 

- По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

- 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, 

Екологија, 

Биологија 
4 / 4 
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гимнастике, пливања и спортских игара за 

развој: снаге, брзине, издржљивости, 

гипкости, спретности и окретности; 

3. 

Усвајање знања, умења и 

вештина из спортских грана 

и дисциплина као основа за 

реализовање постављених 

циљева и исхода 

Атлетика 

 

 

- По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

-  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 

Екологија, 

Биологија 
14 / 14 

4. 
Спортска гимнастика: 

(Вежбе на справама и тлу) 
 

- По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

- 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 

Екологија, 

Биологија 
10 / 10 

5. 
Спортска игра (по избору) 

 
 

- По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

- 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 

Екологија, 

Биологија 
34 / 34 
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(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 активностимаи 

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. 
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- Се правилно односи према окружењу у којме 

вежба, рекреира се и бави се спортом, што 

преноси у свакодневни живот; 

6. 

Физичка, односно спортска 

активност: у складу са 

могућностима школе. 

 

 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- Учествује на школском такмичењу и у 

систему школских спортских такмичења. 

 6 / 6 

Начини 

оцењивања 

Праћење напретка ученика 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 

спортскимиграма  

Укупно: 70 2 68 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

 

• 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 позитиво 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 активнан опоравк 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. 

Предмет се реализује кроз следеће облике наставе: 

• теоријска настава (4часа) 

• мерење и тестирање (8 часова) 

• практична настава (58 часова) 

Подела одељења на групе 
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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, пориступ 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. 

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 фаспитање дозвољена је истовремена реализација часа  

 

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. 
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Образовни профил: Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина 

Предмет: Математика 

Разред: Први 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 6/2018 

 

Годишњи и недељни фонд часова   

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 105 / / / 105 

Недељни 3 / / / 3 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ наставе математике је да ученици усвоје знања,развију вештине, формирају ставове потребне за схватање појава и законитости у природи, 

решавање разноврсних задатака из струке и свакодневног живота, наставак математичког образовања и самообразовања и развијање личности 

ученика. 

Задаци наставе математике су: 

- 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 простори разумевање узајамних односа геометријских фигура 

- Развијање систематичности, уредности, прецизности, темељности, истрајности, критичности у раду; 

- Оспособљавање за примену стечених знања како у математици тако и у осталим предметима; 

- Формирање математичке културе која подразумева свест о универзалности и примени математике и математичког начина мишљења; 

- Развијање способности потребних за решавање проблема и нових ситуација у процесу рада и свакодневном животу. 

Активности наставника: 

- редовно пратити рад и залагање ученика на часу, 

- водити рачуна о индивидуализацији приступу ученику, 

- подстицати ученике да опажају, примењују, препознају, упоређују, изводе закључке,  повезују знања са другим областима и другим 

предметима, решавају проблеме, практично примењују омогућити подстицајну средину за рад и учење, 

- охрабрује, помаже и подстиче ученике, 

- инсистирати на систематичности у раду и поштовању принципа и правила рада, 
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- инсистирати на практичној примени стечених знања, 

- оцењивањем мотивисати ученике за учење, 

- оцењивањем проценити ниво постигнућа ученика. 

Активности ученика: 

- активан приступ при излагању новог градива и изради задатака на часу, 

- практична примена стечених знања, 

- активно учешће у раду, 

- самопроцењивање напретка, 

- навести очекиване активности ученика с обзиром на тему ( запажа, упоређује, примењује, повезује, решава проблем, организује, повезује 

знања са другим областима, ослања се на претходно искуство.... ). 

 

Ред. 

број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова 

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. 
Вектори 

 

2.МА.1.2.6 

2.МА.2.2.4 

- дефинише појам вектора 

- објасни појмове правац,смер и интензитет 

вектора 

- изврши операције са векторима(сабирање 

и одузимање,производ скалара и вектора) 

Стручни 

предмети 
6 3 3 

2. 
Скупови и функције 

 

2.МА.1.3.2 

2.МА.1.4.1 

2.МА.2.4.1 

- Зна шта је скуп односно унија, пресек, 

разлика, комплемент ; 

- Изврши скуповне операције над задатим 

скуповима; 

- наведе пример функција 

- дефинише линеарну функцију 

- одреди инверзну функцију линеарне 

- реши једноставне комбинаторне проблеме 

применом правила збира и производа 

Физика,хеми

ја ,стручни 

предмети 

9 4 5 
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3. Реални бројеви 

2.МА.1.1.2. 

2.МА.1.1.3. 

2.MA.2.1.4. 

- разликује основне подскупове скупа 

реалних бројеваN,Z,Q,I 

- одреди NZS,NZD ПРИРОДНИХ 

БРОЈЕВА 

- Познаје проиоритет операција и зна да га 

примени; 

- Дефинише појма апсолутне вредности и 

уме да је одреди; 

- Уме да заокружи број на одређен број 

децимала и зна да рачуна са таквим 

бројевима; 

- Дефинише појам апсолутне и релативне 

грешке и зна да је израчуна. 

Физика,хеми

ја ,стручни 

предмети 

9 3 6 

4. 

 

Тригонометрија правоуглог 

троугла 

 

2.МА.1.2.7 

2.МА2.2.5 

- ; Дефинише основне тригонометријске 

функције оштрог угла; 

- Израчунава основне тригонометријске 

функције оштрог угла правоуглог троугла 

када су дате две странице; 

- Конструише оштар угао ако је позната 

једна његова тригонометријска функција;   

- Наводи тригонометријске идентичности и 

примењује их на одређивање  вредности 

осталих тригонометријских функција када 

је позната једна од њих; 

- Наводи вредности тригонометријских 

функција карактеристичних углова (од 

0°,30° , 45° , 60°, 90° ) и  чита вредности 

за остале оштре углове са калкулатора  и 

обрнуто (одређује оштар угао ако је 

позната вредност тригонометријске 

функције);  

- Примењује елементе тригонометрије 

Физика, 

,стручни 

предмети 

11 4 7 
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правоуглог троугла на решавање 

практичних проблема. 

5. 
 Пропорционалност 

 

2.МА.1.4.2. 

2.МА.2.4.2. 

- Израчуна одређени део неке величине 

- одреди непознате чланове просте 

пропорције 

- прошири или скрати размеру и примени 

је у решавању проблема поделе 

- Разликује појам директне и обрнуте 

пропорционалности; 

- Поставља пропорцију и рачуна је 

- реши проблем који се односи на мешање 

две компоненте 

- одреди непознату главницу,проценат или 

процентни износ 

Физика,хеми

ја ,стручни 

предмети 

10 4 6 

6. 
Рационални алгебарски изрази  

 

2.МА.1.1.4. 

2.МА.2.1.5. 

- Примењује основне рачунске операције 

са полиномима; 

- 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 НЗС,НЗД полинома 

- трансформише једноставнији 

рационални израз 

Физика,хеми

ја ,стручни 

предмети 

14 5 9 

7. Геометрија 
2.МА.1.2.1 

2.МА.1.2.8 

-Разликује основне и изведене 

геометријске појмове 

-Дефинише суседне,упоредне 

,унакрсне,комплементне и суплементне 

углове 

- Наведе и примени везе између углова са 

паралелним или нормалним крацима 

Физика 

,стручни 

предмети 

18 7 11 
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- Наведе и примени везане за унутрашње и 

спољашње углове троугла  

- Дефинише појмове симетрале 

дужи,угла.тежишну дуж и средњу линију 

троугла 

- Конструише симетралу дужи,симералу 

угла и висину троугла 

- Конструише значајне тачке троугла 

- Наведе својство тежишта 

- Наведе и примени основне релације у 

једнакокраком троуглу,односно 

једнакостраничном 

- Разликује врсте четвороугла,наведе и 

примени њихове особине на одређивање 

непознатих елемената четвороугла 

- Формулише Талесову теорему и примени 

је на поделу дужи на н једнаких делова 

- Наведе ставове сличности троугла 

- Примени ставове сличности троугла на 

одређивање непознатих елемената у 

једноставнијим задацима                

8. 
Линеарна једначине и 

неједначине 

2.МА.1.1.5. 

2.МА.1.1.6. 

2.МА.1.1.7. 

2.МА.2.1.8. 

2.МА.1.3.3 

- дефинише појам линеарне једначине 

- реши линеарну једначину 

- примени линеарну једначину на 

решавање проблема 

- реши једначину која се своди на 

линеарну  

- дефинише појам линеарне функције 

- прикаже аналитички,табеларно и 

графички линеарну функцију 

- реши линеарну неједначину и графички 

прикаже скуп решења 

Физика, ОЕТ 16 5 11 
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- реши систем линеарних једначина са две 

непознате 

- реши систем линеарних неједначина са 

једном непознаом и графички прикаже 

скуп решења 

10. Писмени задаци са исправком    12 / 12 

Начини 

оцењивања 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

1.усмену проверу знања 

2.писмену провера знања 

3. тестове знања 

Укупно: 105 35 70 

 

Образовни стандарди: 

2.МА.1.2.6.Разуме појам вектора,зна основне операције са векторима и примењује их. 

2.MA.2.1.5. Трансформише алгебарске изразе. 

2.МА.1.3.3. Анализира графички представљене функције (одређује нуле, знак, интервале монотоности, екстремне вредности и тумачи их у 

реалном контексту). 

2.МА.1.1.6. Решава једноставне проблеме који се своде на линеарне неједначине и једноставне квадратне неједначине. 

2.МА.1.4.1. Пребројава могућности (различитих  избора или начина) у једноставним реалним ситуацијама. 

2.МА.1.3.2.Разуме појам ,израчунава вредност користи и скицира график линеарне,квадратне, степене,логаритамске и тригонометријске функције. 

2.МА.2.2.4. Примењује својства вектора при решавању проблема. 

2.МА.2.4.1. Примењује  правила комбинаторике за пребројавање могућности(различитих  избора или начина) 

2.МА.1.1.2.Израчунава вредност бројевног израза у коме се појављује сабирање,одузимање,множење ,дељење,степеновање и кореновање и при 

томе по потреби користи калкулатор или одговарајући софтвер. 

2.МА2.1.4.Рачуна са приближним бројевима и процењује грешку. 

2.МА1.1.3 Примењује правила заокругљивања бројева и процењује вредност израза у једноставним реалним ситуацијама 

2МА.1.1.7. Решава једноставне проблеме који се своде на систем две линеарне једначине са две непознате 

2.МА.1.2.1. Разуме концепте подударности и сличности геометријских објеката, симетрије,  

транслације и  ротације  у равни 
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2.МА.1.2.6. Разуме појам вектора,зна основне операције са векторима и примењује их.  

2.МА.1.2.7. Примењује тригонометрију правоуглог троугла у једноставним реалним ситуацијама.  

2.МА.1.2.8. Уме да реализује и примени једноставне геометријске конструкције. 

2.МА.1.4.2. Примењује рачун са пропорцијама и процентни рачун при решавању једноставних практичних проблема 

2.МА.2.1.4. Рачуна са приближним бројевима и процењује грешку.  

2.MA.2.1.5. Трансформише алгебарске изразе 

2.МА.2.1.8. Решава проблеме који се своде на системе линеарних једначина са највише три непознате.  

2.МА.2.4.2. . Решава проблеме користећи пропорцију и процентни рачун. 

 

Начин остваривања програма :  

Настава се изводи са целим одељењем у учионици . 

Поред обавезних писмених  задатака реализују се и писмене провере знања у облику тестова и контролних вежби.  

У реализацији садржаја програма  

поред традиционалних метода  дијалошка са фронталним  

обликом рада  комбинују се и различите методе активног учења ,учење кроз пажљиво  

конструисане активности,  учење кроз рад, извршавање задатака и личну акцију која треба да доведе  до постављених исхода на основу којих се 

врши вредновање рада ученика. 

 

 

 

Образовни профил: Тeхничар за компјутерско управљање (CNC) машина 

Предмет: Рачунарство и информатика 

Разред: Први 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 11/2018./1/20161/20161 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи  70   70 

Недељни  2   2 
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Циљ и задаци предмета 

Циљ: 1. Упознавање са значајем информатичке компетентности и дигиталне писмености за живот у савременом друштву 

2. Упознавање ученика са основним постулатима информатике; 

3. Оспособљавање ученика за коришћење основних могућности оперативних система и система датотека 

4. Упознавање основних принципа функционисања локалних мрежа и оспособљавање за коришћење мрежних ресурса; 

5. Упознавање основних принципа функционисања интернета и оспособљавање за коришћење његових најпопуларнијих сервиса 

6. Оспособљавање ученика да користе различите изворе информација и имају критички однос према њима, да баратају информацијама, да 

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

7. Оспособљавање ученика за тумачење и разликовање података и информација кроз табеларно, графичко, текстуално приказивање, проналажење 

примене, повезивање са претходним знањем из других предмета 

8. Оспособљавање ученика да одаберу и примене најприкладнију технологију сходно задатку, области у којој је примењују или проблему који 

решавају 

9. Оспособљавање за одговорну примену препорука заштите здравља, безбедности, личне и приватности других у свакодневном раду у 

дигиталном окружењу 

10. Развијање свести о важности етичког коришћења информација и технологије 

11. Оспособљавање за коришћење рачунара у другим предметним областима; 

12. Развијање интересовања за стицање потребних знања и развој вештина које би ученици употребили за даље образовање и напредовање 

Задаци:  

– развију свест о неопходности коришћења рачунара у свакодневном животу и раду и значају информатике за функционисање и развој друштва; 

– овладају коришћењем програма за обраду текста и табеларних података и креирање докумената у коме су интегрисани текст, слика и табела; 

– ефикасно користе програмски језик заснован на прозорима за решавање различитих проблема у даљем образовању, професионалном раду и 

свакодневном животу; 

– стекну знања потребна за подешавање параметара оперативног система на нивоу корисничког интерфејса, коришћење могућности оперативних 

система и система датотека конкретног оперативног система; 

– разумеју принципе функционисања интернета, локалних мрежа и оспособе се за коришћење мрежних ресурса, интернет сервиса и система за 

електронско учење; 

– јачају способност за прецизно и концизно дефинисање проблема; упознајусе са алгоритамским начином решавања проблема и основним 

алгоритмима; 

– јачају способност решавања проблема развојем логичког и критичког мишљења; 

– унапреде способности за брзо, ефикасно и рационално проналажење информација коришћењем рачунара, као и њихово критичко анализирање, 

складиштење и преношење; 

– развију прецизност, рационалност и креативност у раду са рачунаром; 
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– унапреде стратегије и технике самосталног учења користећи могућности рачунара и развију спремност за учење током целог живота; 

– на адекватан начин користе предности рачунара и друштвених мрежа у удруживању са другима и покретању акција чији је циљ ширење 

корисних информација или пружање помоћи и подршке онима којима је то потребно; 

– примене стечена знања и вештине у савладавању програма других наставних предмета; 

– изграде правилне ставове према коришћењу рачунара, без злоупотребе и претеривања које угрожава њихов физичко и ментално здравље; 

– упознају савремена ергономска решења која олакшавају употребу рачунара и изграде спремност за праћење нових решења у области 

информатичке технологије. 

Активности наставника: Излаже наставну јединицу усмено, презентује градиво презентацијом, демонстрира, прати рад ученика, модерира рад 

ученика, припрема наставне материјале, саставља задатке за рад, израђује електронске тестове, прати рад ученика, процењује њихове активности 

и постигнућа и оцењује их. 

Активности ученика: Прате  усмено излагање наставника, прате презентовање градива и демонстрацију наставних јединица, вежбају са 

припремљених наставних материјала, постављају питања,  демонстрирају савладано градиво. 

 

Ред. 

број 

теме/мо

дула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  по 

теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. 

1. Основе рачунарске технике  

 

• 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 здравља од претеране и 

неправилне употребе рачунара  

• Препозна компоненте из којих 

Математика, биологија 

10 5 5 
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се састоји рачунар и објасни 

њихову функционалност 

• Објасни намену оперативно и 

спољашње меморије у 

рачунарском систему 

• Наброји врсте спољашњих 

меморија и објасни њихове 

карактеристике 

• Објасни сврху софтвера у 

рачунарском систему 

• Наброји врсте софтвера и 

објасни њихову 

2. 

2. 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 

Сви предмети 

8 4 4 
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докумената 

3. 

3. Примена ИКТ-а  

 

• 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  

Српски језик и 

књижевност, енглески 

језик, математика 

38 8 30 

4. 

4. Рачунарске мреже, интернет и 

електронска комуникација  

 

• 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 

Српски језик и 

књижевност, енглески 

језик, математика, 

физика, ОЕТ (за 

занимање 

електротехничар 

рачунара) 
14 8 6 
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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 

• Наведе начине приступа 

интернету 

• Објасни разлику између локалне 

и глобалне мреже 

• Објасни принципе 

функционисања интернета 

• Објасни појам и сврху интернет 

протоколи 

• Објасни зашто постоји систем 

доменских имена  

• процени квалитет информација 

са којима се сусреће 

• препозна прихватљиво / 

неприхватљиво понашање у 

оквиру дигиталне комуникације; 

• пријави непримерене дигиталне 

садржаје или нежељене контакте 

и потражи помоћ 

• препозна знаке зависности од 
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технологије и правовремено 

реагује 

• води рачуна о онлајн идентитету 

и приватности; 

Начини 

оцењивања 

Тестови вештина, праћење активности 

на часу, електронски тестови 
Укупно: 70 25 45 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО): 

На почетку наставе урадити проверу нивоа знања и вештина ученика, која треба да послужи као оријентир за организацију и евентуалну 

индивидуализацију наставе. 

У уводном делу двочаса наставник истиче циљ и задатке одговарајуће наставне јединице, затим реализује теоријски део неопходан за рад 

ученика на рачунарима. Уводни део двочаса, у зависности од садржаја наставне јединице, може да траје највише 30 минута. Након тога 

организовати активност која, у зависности од теме, подстиче изградњу знања, анализу, критичко мишљење, интердисциплинарно повезивање. 

Активност треба да укључује практичан рад, примену ИКТ, повезивање и примену садржаја различитих наставних предмета, тема и области са 

којима се сусрећу изван школе. Активности осмислити тако да повећавају мотивацију за учење и подстичу формирање ставова, уверења и 

система вредности у вези са развојем језичке и информатичке писмености, здравим стиловима живота, развојем креативности, способности 

вредновања и самовредновања. 

Годишњи фонд часова зависи од броја наставних недеља у првом разреду који је дефинисан наставним планом за сваки образовни профил. 

Све школе, које у наставним плановима имају у првом разреду 36, односно 37 наставних недеља без блок наставе, могу реализовати садржаје 

овог предмета са 72, односно 74 часа годишње. Повећан број часова (2 или 4 часа) оставља се наставнику да распореди на оне тематске целине за 

које сматра да је то потребно. Уз сваку тему програма дат је и оријентациони број часова који има циљ да наставнику сугерише обим, дубину и 

начин интерпретације појединих целина, односно тема. Овај фонд часова је оквирног карактера и треба га усклађивати са конкретном ситуацијом 

у одељењу и специфичностима за сваки профил. У реализацији програма треба се придржавати наведеног редоследа теме. 

При реализацији програма дати предност пројектној, проблемској и активној настави, кооперативном учењу, изградњи знања и развоју 

критичког мишљења. Подстицати тимски рад и сарадњу нарочито у областима где наставник процени да су присутне велике разлике у предзнању 

код појединих ученика. Уколико услови дозвољавају дати ученицима подршку хибридним моделом наставе (комбинацијом традиционалне 

наставе и електронски подржаног учења), поготово у случајевима када је због разлика у предзнању потребна већа индивидуализација наставе. 
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Образовни профил: Техничар за компјутерско управљање ( CNC) машина 

Предмет: Физика 

Разред: Први 

Службени гласник РС-Просветни гласник: "Сл. гласник РС", бр. 88/17 и 27/18 -др. закон 

 

 Годишњи и недељни фонд часова   

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок настава Укупно 

Годишњи 70 / / / 70 

Недељни 2 / / / 2 

 

Циљ и задаци предмета 

- Развијање способности разумевања потребе изучавања физике и њенњ повезаности са струком; 

- Развијање способности јасног и логичког излагања свога мишљења; 

- Развијање способности за квантитативно решавање физичких проблема; 

- Развијање систематичности и прецизности у изражавању, решавању задатака и израчунавању тражених вредности; 

- Упознавање ученика са методама истраживања у физици; 

- Развијање научног начина мишљења, логичког закључивања и критичког размишљања; 

- Упознавање ученика са улогом човека у мењању природе и заштити човекове околине; 

- Стицање основних знања из техничке културе; 

- Развијање интересовања за природне науке и стицање основа за политехничко образовање; 

- Стицање радних навика; 

- Развијање способности за самостално коришћење литературе и других извора знања. 

Активности наставника: 

- редовно пратити рад и залагање ученика на часу; 

- водити рачуна о индивидуализацији приступу ученику; 

- подстицати ученике да опажају, примењују, препознају, упоређују, изводе закључке,  повезују знања са другим областима и другим 

предметима, решавају проблеме, практично примењују омогућити подстицајну средину за рад и учење; 

- охрабрује, помаже и подстиче ученике; 

- инсистира на систематичности у раду и поштовању принципа и правила рада; 
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- инсистира на практичној примени стечених знања; 

- оцењивањем мотивише ученике за учење; 

- оцењивањем процењује ниво постигнућа ученика; 

Активности ученика: 

- активан приступ при излагању новог градива и изради задатака на часу; 

- практична примена стечених знања; 

- активно учешће у раду; 

- самопроцењивање напретка; 

 

Ред. 

број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Физика и њене методе  

- Објасни значај физике као основне 

природне науке и њен утицај на развој 

техничких наука и дисциплина 

- Корист јединице основних и изведених  

физичке величине 

- Објасни разлику између векторских и 

скаларних величина и наведе примере 

тих величина 

- Разликује и користи основне операције 

са векторима 

Математика, 

механика 
6 4 2 

2. Кинематика 

2.ФИ.1.1.1. 

2.ФИ.1.1.2. 

2.ФИ.2.1.1. 

2.ФИ.3.1.1. 

- Разликује врсте кретања материјалне 

тачке 

- Користи референтни систем 

- Одреди путању, брзину и убрзање за 

карактеристичне врсте кретања, 

- Разликује врсте кретања крутог тела и 

њихове карактеристике 

- Уцрта брзину и убрзање према задатим 

подацима и израчуна непознате 

Математика, 

механика 
14 8 6 
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величине. 

3. Динамика 

2.ФИ.1.1.3. 

2.ФИ.1.1.4 

2.ФИ.1.1.5. 

2.ФИ.1.1.3. 

2.ФИ.2.1.2. 

2.ФИ.3.1.1. 

- Наведе основне законе динамике  мат. 

тачке 

- Прорачуна карактеристичне величине 

при праволинијском кретању мат. Тачке 

под дејством константне силе 

- Разликује кинетичку и потенцијалну 

енергију 

- Објасни механички рад, снагу и степен 

корисног дејства 

- Прорачуна карактеристичне величине 

при кретању крутог тела 

- Разликује основне законе одржања 

Математика, 

механика 
18 10 8 

4. Супстанција и агрегатно стање 
2.ФИ.1.2.2 

2.ФИ.1.2.5. 

- Разликује структуру супстанције 

- Разуме и разликује структуру молекула 

и њихово међусобно деловање 

- Разликује агрегатна стања и схвата 

особине чврстих тела 

Математика, 

хемија 
6 4 2 

5. Механика флуида 

2.ФИ.1.1.7. 

2.ФИ.2.1.3. 

2.ФИ.3.1.2. 

 

- Објасни појам флуида 

- Разликује појмове статичког, 

хидродинамичког и динамичког 

притиска 

- Објасни једначину континуитета 

- Објасни бернулијеву једначину 

Математика, 

механика 
10 6 4 

6. Физика великог броја молекула 

2.ФИ.1.1.7. 

2.ФИ.1.2.1. 

2.ФИ.1.2.2 

2.ФИ.1.2.3. 

- Објасни појам идеалног гаса и величине 

које описују стање гаса 

- Објасни разлику између топлоте и 

температуре 

- Користи различите температурне скале 

Математика,

хемија 
12 7 5 
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- Прорачуна количину топлоту 

7. Осцилације 

2.ФИ.1.1.1. 

2.ФИ.2.1.1. 

2.ФИ.3.1.3. 

 

- Објасни појам осцилација, њихов 

настанак и карактеристичне величине 

осцилаторног кретања: 

- Разликује слободне, принудне и 

пригушене осцилације 

- Образложи појам резонанције и уочи 

њену примену у свакодневном животу 

Математика, 

механика 
4 3 1 

Начини 

оцењивања 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

1.усмену проверу знања 

2.писмену провера знања 

3. тестове знања 

4.праћење остварености исхода и 

стандарда 

Укупно: 70 42 28 

 

Образовни стандарди: 

 

2.ФИ.1.1.1. Описује и објашњава физичке појаве: равномерно праволинијско кретање, равномерно променљиво праволинијско кретање, пренос 

притиска кроз течности и гасове, пливање тела, механичка осциловања и таласи. 

2.ФИ.1.1.2. Примењује стечена знања и вештине из механике у циљу безбедног кретања транспортних средстава и пешака; познаје основне 

појмове и релације у кинематици и динамици.  

2.ФИ.1.1.3. Користи релације из Њутнових закона (динамике и гравитације) код објашњења простијих кретања тела у ваздуху, течности и на 

чврстој подлози;зна основне операције са векторским физичким величинама; зна разлику између масе и тежине тела. 

2.ФИ.1.1.4. Разуме везу између енергије и рада и зна смисао закона одржања енергије. 

2.ФИ.1.1.5. Познаје и разуме ефекте који се појављују при кретању тела када постоје силе трења и отпора средине. 

2.ФИ.1.1.7.Разуме смисао појмова притисак код свих агрегатних стања и познаје основе статике и динамике флуида 

2.ФИ.1.2.1.Разликује параметре гаса и својства идеалних гасова; зна све мерне јединице у којима се изражавају. 

2.ФИ.1.2.2.Разликује основна агрегатна стања супстанце и њихова основна топлотна и механичка својства. 
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2.ФИ.1.2.3.Познаједијаграме који приказују промене стања гаса и међусобну повезаност параметара гаса кроз једначину стања идеалног гаса. 

2.ФИ.1.2.5. Познаје дозвољене температурске скале и разликује материјале према њиховој топлотној проводљивости и стишљивости. 

2.ФИ.1.3.2.Разликује карактеристичне физичке величине за сваку тачку електричног поља (јачина поља и електрични потенцијал) и разуме да се 

при померању наелектрисања врши рад који зависи од разлике потенцијала 

2.ФИ.2.1.2.Уме да одреди услове равнотеже тела; примењује Њутнове законе динамике и решава једноставне проблеме при кретању тела. 

2.ФИ.2.1.3.Примењује Хуков закон за објашњавање еластичних својстава тела;користи Архимедов закон, законе одржања, Бернулијеву једначину 

и друге ефекте код флуида за објашњавање појава и решавање проблема код течности и гасова 

2.ФИ.2.1.5.Користи уређаје и мерне инструменте за мерење физичких величина, на пример, густине, средњебрзине, убрзања, коефицијентатрења 

клизања, константееластичности опруге,брзинeзвука у ваздуху. уме дапредстави резултате мерења таблично и графички и на основу тога дође до 

емпиријске зависности, на пример,силе трења од силе нормалног притиска, периода осциловања математичког клатна од његове дужине, периода 

осциловањетега на опрузи од масе тега 

2.ФИ.2.3.2.Разуме смисао рада у електростатичком пољу. Познаје појам еквипотенцијалне површине и разуме везу између јачине електричног 

поља и потенцијала 

2.ФИ.3.1.1.Примењује законе кинематике, динамикеи гравитације за решавање сложенијих задатака;разуме појам и деловање инерцијалних сила 

2.ФИ.3.1.2. Користи и разуме међумолекулске интеракције у флуидима за објашњење површинског напона и вискозности течности. 

2.ФИ.3.3.3.Разуме појам енергије електричног имагнетног пољаи израчунава, на основу познатих релација, енергију електричног поља у 

плочастом кондензатору и магнетну енергију у соленоиду 

 

Начин остваривања програма :  

Настава се изводи са целим одељењем у учионици . 

Поред обавезних писмених  задатака реализују се и писмене провере знања у облику тестова и контролних вежби.  

У реализацији садржаја програма поред традиционалних метода  дијалошка са фронталним обликом рада  комбинују се и различите методе 

активног учења ,учење кроз пажљиво конструисане активности; учење кроз рад, извршавање задатака и личну акцију која треба да доведе  до 

постављених исхода на основу којих се врши вредновање рада ученика. 
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Образовни профил: Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина 

Предмет: Ликовна култура 

Разред: Први 

Службени гласник РС-Просветни гласник:„Службени гласник РС”, бр. 88/17 и 27/18 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи - - - 35 35 

Недељни - - - - - 

 

Циљ и задаци предмета 

 

Циљ: 

-Стицање функционалних знања из светског и националног уметничког наслеђа, теорије ликовне уметности и технологије ликовних материјала.  

-Оспособљавање за самостално ликовно изражавање и стварање традиционалним и савременим визуелним медијима, материјалима и техникама, за 

самостално проналажење и систематизовање информација из различитих извора, за примену стечених знања и умења у настави других предмета, 

свакодневном животу и будућем раду.  

 

Задаци:Задаци ликовне културе су: 

-Развијање визуелног опажања и памћења, естецких критеријума, стваралачког и критичког мишљења.  

-Мотивисање ученика да доприноси естецком и културном начина живљења у свом природном и друштвеном окружењу.  

 

Активности наставника: - 

Излаже наставну јединицу усмено, презентује градиво, демонстрира, упознаје са циљевима, садржајима, активностима и исходима наставе, учења, 

планом рада и вредновањем остварених резултата.  

 

Активности ученика:- 

Прате усмено излагање наставника, презентовање градива наставних јединица, вежбају са припремљених наставних материјала, постављају 

питања, демонстрирају савладано градиво. 
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Ред. 

број 

теме/мо

дула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ Образовни стандарди Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  по 

теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1 Теорија обликовања 

-Формирање свести о 

значају и повезаности 

уметности са 

природом, друштвом и 

науком. 

-Размевање значаја 

ликовног дела. 

-Оспособљавање за 

изражавање ставова , 

доживљаја и емоција 

креативним 

коришћењем 

визуелних средстава. 

-Објасни повезаност уметности и 

друштва, уметности и природе и 

уметности и науке. 

-Разликује врсте ликовних уметности. 

-Препозна мотиве у уметничким делима. 

-Дешифрује визуелни знак. 

-Разликује ликовне елементе. 

-Користи ликовне елементе у 

самосталном ликовном изражавању и 

стварању. 

-Изражава своје ставове, доживљаје, 

емоције креативно користећи ликовни 

језик. 

Музичка култура, 

математика, 

техничко цртање и 

историја. 

10 10 / 

2 Уметничко наслеђе 

-Стицање 

функционалних знања 

из уметничког наслеђа. 

-Формирање свести о 

значају очувања 

светског и 

националног 

уметничког наслеђа. 

-Формирање естецких 

критеријума. 

-Разликује елементарне појаве и термине 

у ликовној уметност. 

-Изражава став о одобреним ликовним 

делима. 

-Предлаже начине упознавања и 

комуницирања са делима ликовне 

уметности(посета изложбама галеријама, 

музејима, локалитетима, сусрет са 

уметицима..). 

-Изради презентацију одобрене теме. 

Музичка култура, 

математика, 

техничко цртање и 

историја. 

12 12  

3. Практични рад 

-Стицање знања о 

врстама, својствима и 

могућностима 

коришћења 

различитих ликоних 

-Разликује врсте, својства и могућности 

коришћења различитих ликовних техника 

и материјала. 

-Користи различите ликовне материјале и 

технике у раду. 

Музичка култура, 

математика, 

техничко цртање и 

историја. 

13 13  
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техника и матерјала. 

-Оспособљавање за 

коришћење 

различитих ликовних 

материјала и техника и 

правилно и безбедно 

руковање прибором. 

-Развијање 

креативности. 

-обликује различите дводимензионалне и 

тродимензионалне ликовне форме. 

-Демонстрира правилну и безбедну 

употребу прибора и алата. 

-Осмисли оригинални ликовни рад. 

Начини 

оцењивања 

-Праћење остварености исхода. 

-Активности на часу. 
Укупно: 35   

 

 

 

Образовни профил: Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина 

Предмет:Грађанско васпитање 

Разред: Први 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 35 / / / 35 

Недељни 1 / / / / 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ:Циљ ове радионице је да се ученици упознају са различитим облицима учешћа деце у сагледавању проблема и разумеју значај сопственог 

учешћа.  
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Задаци:  

-упознавање ученика са појмом проблема деце у актвностима и са различитим облицима дечјег учешћа 

-оспособљавање ученика да препознају степен и облик дечјег учешћа у различитим активностима њиховог свакодневног живота у 

породици,школи,друштву 

-разумевање значаја дечјег учешћа у акцијама и активностима 

-разумевање зависности сагледавања проблема од циља активности,узраста и ситуације у којој долази до дечије активности. 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по 

теми/мо

дулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1 

Ја, ми и други 

-Лични идентитет;-Откривање и 

уважавање разлика 

-Групна припадност;-Стереотипи и 

предрасуде 

-Толеранција и дискриминација 

 
Савладавање  знања и вештина у 

проблемима 
Социолигија 6 6  

2 

Комуникација у групи 

-Самопоуздано реаговање;-Гласине 

-Неслушање;-Активно слушање 

 -Неоптужујуће пороке 

-Изражавање мишљења;-Вођење 

дебате и дијалога 

 
Савладавање  знања и вештина у 

проблемима 
Социолигија 8 8  

3 

Односи у групи/заједници 

Сарадња и заједништво 

-Сарадња 

-Групни рад 

-Групно одлучивање 

-Учешће младих:“Лествица 

партиципације“ 

-Радити заједно 

 
Савладавање  знања и вештина у 

проблемима 
Социолигија 20 20  
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Решавање сукоба 

-Динамикаи исходи сукоба;-Стилови 

поступања у конфликтима 

-Сагледавање проблема из 

разлићитих углова 

-Налажење решења 

-Постизање договора;-Извини 

-Посредовање 

Насиље и мир 

-Насиље у вашој околини 

-Вршњачко насиље 

-Насиље у школи 

-Постизање мира 

Шта носим са собом 

-Евалуација наставе целог предмета 

4 
Шта носим са собом 

-Евалуација наставе целог предмета 
   3 3  

Начини 

оцењивања 
 Укупно: 37 37  
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Образовни профили: Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина 

Предмет:Верска настава –Православни катихизис 

Разред: Први 

Службени гласник РС - Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 37 \ \ \ 37 

Недељни 1 \ \ \ 1 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ: наставе православног катихизиса (веронауке) у првом разреду средње школе јесте да се код ученика изгради свест о томе да је хришћанство 

Црква, тј. конкретна Литургијска заједница, као и да се скрене пажња ученицима на то да је појам личности кључни појам без кога се 

хришћанство не може разумети. Без правилног схватања појма личности, не може се појмити то да је хришћанска вера у Бога живот а, не 

академска доктрина, или пак идеологија. 

Задаци: у настави православног катихизиса (веронауке) су да код ученика: 

развије отвореност и однос према Богу као Другој и другачијој Личности у односу на нас, као и отвореност и однос према другом човеку као 

икони Божјој, личности, такође, другачијој у односу на нас, те да се између ове две релације оствари узајамно зависна веза (свест о заједници); 

развије способност за постављање питања о целини и најдубљем смислу постојања човека и света, људској слободи, животу у заједници, 

феномену смрти, односу са природом која нас окружује и друго, као и за одговарање на питања у светлу православне хришћанске вере и искуства 

Цркве; 

изгради способност дубљег разумевања и вредновања културе и цивилизације у којој живе, успона и падова у историји човечанства, као и 

достигнућа у разним областима стваралаштва (при чему се остварује комплементарност са другим наукама); 

помогне у одговорном обликовању заједничког живота са другим, у изналажењу равнотеже између властите личности и заједнице, у остварењу 

сусрета са светом (са људима различитих култура, религија и погледа на свет, са друштвом, са природом) и са Богом; најзад, 

изгради уверење да је свет и све што је у њему, створен за вечност, да су сви створени да буду причасници вечног живота, те да се из те 

перспективе код ученика развије способност разумевања, преиспитивања и вредновања сопственог односа према другом човеку као 

непоновљивом бићу и према творевини Божјој и изгради спремност на покајање. 

Активности наставника:Излаже наставну јединицу усмено, презентује градиво презентацијом, прати рад ученика, припрема наставне 

материјале, саставља задатке за рад, прати рад ученика, процењује њихове активности и постигнућа и оцењује их. 
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Активности ученика:Прате  усмено излагање наставника, прате презентовање градива и наставних јединица, вежбају са припремљених 

наставних материјала, постављају питања, демонстрирају савладано градиво. 

 

Ред. 

број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Увод  

Упознавање са садржајем предмета 

Мотивација за похађање часова православног 

катихизиса 

 2 2 0 

2. Бог Откривења  

Ученик ћемоћи да наведе неке од примера 

Откривења Бога у Библији; моћи да разуме и 

тумачи значење израза homo religiosus; моћи 

да препозна изразе вере у Свету Тројицу у 

богослужбеним текстовима; моћи да 

препозна изразе вере у Бога као Творца у 

богослужбеним текстовима; моћи да разуме 

да се Бог из љубави открива човеку, 

позивајући га у заједницу; бити подстакнут 

да непосредније учествује у богослужењу 

Цркве; моћи да промишља о личној 

одговорности у односу према Богу и 

ближњима; моћи да разуме да се Божје 

Откривење дешава и данас у Цркви и свету; 

моћи да просуђује и препознаје сведочанства 

вере у свом животу 

Српски језик  

Историја 

Ликовна 

култура 

Музичка 

култура 

Екологијa 

Грађанско 

васпитање 

Физика 

7 5 2 

3. 
Вера, знање и 

богопознање 
 

Ученик ћемоћи да увиди разлику између 

знања које се односи на ствари и познања 

које се односи на личности; моћи да препозна 

да је вера слободан избор човека и да се 

сведочи личним животом; моћи да објасни да 

Српски језик  

Историја 

Ликовна 

култура 

Музичка 

8 5 3 
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је богопознање у православном искуству 

плод личне, слободне заједнице човека с 

Богом; моћи да објасни да се вером живи 

кроз Литургију и подвиг. 

култура 

Екологија 

Грађанско 

васпитање 

Физика 

4. 
Хришћанин – човек 

Цркве 
 

Ученик ћемоћи да увиди да хришћанин 

постоји превасходно као члан конкретне 

литургијске заједнице; моћи да опише живот 

парохијске заједнице; моћи у основним 

цртама да објасни да се учешћем у 

литургијском сабрању ступа на пут 

богопознања; моћи да продискутује о 

православном схватању Цркве; моћи да 

схвати да хришћанство подстиче човека на 

одговоран живот у заједници. 

Српски језик  

Историја 

Ликовна 

култура 

Музичка 

култура 

Екологија 

Грађанско 

васпитање 

Физика 

6 4 2 

5. 
Свето Писмо – Књига 

Цркве 
 

Ученик ћемоћи да именује различите књиге 

Светог Писма; моћи да наброји неке ауторе 

књига Светог Писма; моћи да истражује 

Свето Писмо користећи скраћенице, поделе 

на главе и стихове; знати да се посебност 

Светог Писма садржи у богонадахнутости; 

моћи да препозна  карактер 

богонадахнутости Светог Писма кроз лично 

искуство надахњивања Светим Писмом; моћи 

да наведе неке примере повезаности Старог и 

Новог Завета; моћи да закључи да је Свето 

Писмо књига Цркве, а не појединца. 

Српски језик  

Историја 

Ликовна 

култура 

Музичка 

култура 

Екологија 

Грађанско 

васпитање 

Физика 

6 5 1 

6. Хришћански живот  

Ученик ћемоћи да увиди да постоји разлика 

између народног и црквеног предања и да 

заузме став према њима; моћи да уочи да 

светост живота није могућа без истовремене 

заједнице са Богом и људима; знати  да  су  

Српски језик  

Историја 

Ликовна 

култура 

Музичка 

8 4 4 
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сви  људи  призвани  да буду свети;  моћи 

да уочи у којој мери је напредовао и савладао 

градиво Православног катихизиса 1. разреда 

средње школе 

култура 

Екологија 

Физика 

Грађанско 

васпитање 

Начини 

оцењивања 

Усмено испитивање,  

писмено испитивање, 

посматрање понашања  ученика 

Укупно: 37 25 12 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

Катихизација (веронаука, изучавање истине вере) јесте литургијска делатност. То значи да је она заједничко дело катихете (вероучитеља) и 

његових ученика. Свака истина вере предаје се и преноси као реалност самога живота, као опис искуства, првенствено као реалност живота у 

Цркви и опис њеног искуства. Нема и не може бити апстрактних истина и аксиома. Катихеза ("веронаука") не постоји ради гомилања података и 

информација или у служби теоретског "знања о вери" него као мистагогија, увођење у праксу живота и отварање могућности да ученик и лично 

усвоји искуство Цркве кроз слободно учешће у њеном животу, првенствено у њеној Литургији. 

Наставни процес ће имати свој пуни смисао и успех заједничким учешћем катихете (вероучитеља) и његових ученика у Литургији и у свим 

облицима и изразима живота у Цркви. 

Катихета (вероучитељ) дужан је да помогне својим ученицима да превазилазе неповерење према другима и да се истовремено ослобађају 

претеране и нездраве заокупљености собом и својим стварним и привидним проблемима. Часови катихизиса (веронауке) биће, следствено, 

усмерени на изграђивање поверења, љубави и заједништва међу ученицима у одељењу и у школи, као и у односу према људима уопште. 

Развијање овакве животне оријентације код ученика биће праћено и неговањем осећања одговорности за животну средину и за природу као 

целину. 

Притом ученици треба да осете да остваривање јединства са другима нипошто не значи опасност по њих, понајмање пак значи укидање личне 

различитости и особености. Напротив: прихватајући једни друге и показујући узајамну љубав, млади - и сви људи - истовремено чувају, поштују 

и унапређују своју и туђу личност, односно личну самосвојност сваког појединца. 

У складу са оваквим циљем наставног процеса, при обради наставних јединица - заступљеној и овде, као и у основној школи, првенствено на 

динамичан начин и дијалошким методом - треба ставити нагласак више на доживљајно, а мање на сазнајно, више на формативно, а мање на 

информативно. Циљ ће бити постигнут ако ученик, уз несебичну и ненаметљиву помоћ свога катихете, открије и себе и друге као непоновљиву 

вредност, а свој животни програм дефинише као трајни подвиг прихватања и поштовање других, стицања поверења и љубави према њима. 

Притом би он спонтано препознао Цркву као простор остваривања личности и заједнице, а једног у Тројици Бога као извор и пуноћу тога датог и 

задатог животно-вредносног програма. 
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Образовни профил: Техничар за компјутерско управљање(CNC) машина 

Предмет: Eкологија и заштита животне средине 

Разред: Први 

Службени гласник РС-Просветни гласник:  

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 70 / / / 70 

Недељни 2 / / / 2 

 

Циљ и задаци предмета 

 

Циљ: 

-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 

-Проширивање знања о односу човека према животној средини 

-Упознавање са појмовима загађење и токсикоманија 

-Упознавање са загађивањем ваздуха и мерама заштите ваздуха од загађивања 

-Упознавање са загађивањем вода и могућим мерама заштите вода од загађивања 

-Упознавање са угрожавањем земљишта и могућим мерама заштите земљишта од загађивања 

-Упознавање са радиоктивним загађивањем, биолошким ефектима и мерама заштите од радијације 

-Упознавање са изворима загађивања хране и мерама заштите хране од загађивања 

-Упознавање са принципима политике и права за заштиту животне средине 

-Упознавање са облицима праћења промене квалитета и заштите животне средине   

 

Задаци: Задаци наставе екологије и заштите животне средине су да ученици: 

-усвоје наставне садржаје екологије и заштите животне средине са научног аспекта као основ за професионални развој и  наставак школовања; 

-разумеју опште законитости које владају у природи и прихвате их као основ за формирање сопствених и општих норми понашања према средини 

у којој живе; 

-стекну способност интегративно-мултидисциплинарног приступа наставним садржајима; 
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-развију способност посматрања, уочавања, упоређивања и анализирања; 

-развију способност критичког мишљења и решавања проблема; 

-развију способност за писану и вербалну комуникацију на матерњем језику у екологији као науци; 

 -развију функционална знања из екологије и заштите животне средине; 

-развију способност коришћења информационих технологија; 

-разумеју значај (органске) производње; 

- развију способност за рад у тиму, самовредновање, самостално презентовање резултата рада и вршњачко учење; 

-прихвате да су очување природе и заштита животне средине, поштовање и чување националне и светске културне баштине, -----------одговорно 

коришћење природних ресурса и заштита животиња њихови приоритетни задаци; 

-развију свест о важности здравља и практикују здраве стилове живота; 

-развију толерантно, хумано понашање без обзира на националне, религијске, полне и друге разлике међу људима;  

-формирају радне навике и одговоран однос према раду; 

-оспособе се за самостално целоживотно учење.   

 

Активности наставника: 

-Посредовање између ученика и градива, 

-Вођење процеса учења, 

-Предавањем упознати ученике са наставним садржајима, 

-Усмеравати ученике на коришћење различитих извора информација, како за актуелно градиво, тако и за целоживотно учење, 

-Идентификовати и пратити напредак у учењу и постигнућима ученика, 

-Оцењивањем проценити ниво постигнућа ученика 

 

Активности ученика: 

-Коришћење претходних знања и искустава и повезивање са новим садржајима, 

-Активно учашће у процесу учења кроз самостално проналажење информација из различитих извора, 

-Уочавање,  дефинисање и решавање проблема, 

-Индивидуални и групни рад на текстовима из дате области, 

-Јавно саопштавање о неком садржају,  

-Аргументовано дискутовање о проблему из области,  

-Израда пројектхих задатака 
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Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 

Исходи по наставној теми/модулу 

 
Корелација 

Број 

часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1 Основни појмови екологије 

2.БИ.1.4.1 

2.БИ.1.4.2 

2.БИ.1.4.3 

2.БИ.2.4.1 

2.БИ.2.4.2 

2.БИ.3.4.2 

-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  

-утврђује значај биодиверзитета за 

опстанак живота на Земљи 

географија 

7 5 2 

2. 
Човеков однос према животној 

средини ( антропогени фактор) 

2.БИ.1.4.1 

2.БИ.1.4.4

2.БИ.2.4.3 

-објасни појмове животна средина и 

антропогени фактор 

-објасни негативан утицај човека на 

животну средину   

-наведе класификацију еколошких 

фактора 

географија 

8 5 3 

3 Загађење и токсикологија 
2.БИ:1.4.4 

2.БИ.2.4.4 

-објасни појмове загађење и заштита 

животне средине 

-објасни појмове токсин и 

токсикологија 

-класификује токсиканте и токсичне 

ефекте 

-објасни могућност неутрализације 

штетног дејства токсина 

-објасни значај управљања ризицима 

хемија 

8 5 3 
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4. Загађивање и заштита ваздуха 
2.БИ.1.4.4 

2.БИ.2.4.4 

-наведе изворе и класификује 

загађујуће материје у ваздуху 

-објасни настанак и последице 

озонских рупа, киселих киша и ефекте 

стаклене баште 

-објасни везу између саобраћаја и 

загађености ваздуха, наведе 

могућности коришћења еколошког 

горива 

-објасни проблем глобалног 

загађивања 

-објасни последице дејства на биљни и 

животињски свет и људско здравље 

-објасни могуће мере заштите ваздуха 

од загађивања 

хемија 

13 8 5 

5. 
Загађивање и заштита вода као 

животног ресурса 
 

-наведе изворе загађивања воде и 

класификује категорје вода по 

квалитету 

-разликује природно, хемијско, 

физичко и биолошко загађивање вода 

-објасни повезаност загађивања 

ваздуха и воде и значај пречишћавања 

отпадних вода 

-разликује категорије вода уз помоћ 

биоиндикатора 

хемија 

8 5 3 

6. Загађивање и заштита земљишта  

-објасни критеријуме за одређивање 

квалитета  земљишта, начине 

загађивања и угрожавања земљишта 

-објасни проблем депоновања чврстог 

комуналног и опасног отпада и значај 

смањивања количине комуналног 

отпада 

хемија 

8 5 3 
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-објасни значај рециклаже  и примене 

мера за заштиту земљишта од 

загађивања 

7. 
Радиоактивно загађивање и 

заштита 
 

-дефинише појам радијације 

-наведе врсте и изворе радијације ( 

природне и вештачке) 

-наведе последице раиоактивног 

загађивања животне средине и 

глобални проблем  нуклеарног отпада 

-наведе мере заштите и начине 

контроле радијације у животној и 

радној средини 

хемија 

5 3 2 

8. Загађивање и заштита хране  

-разликује физичко, хемијско, 

биолошко и радиоактивно загађење 

хране 

-објасни здравствене ефекте загађене 

хране 

-разликује могуће  мере и начине 

заштите хране од загађивања и 

објасни значај здраве исхране 

-изради сопствени недељни јеловник 

базиран на принципима здраве 

исхране 

хемија 

5 3 2 

9. 
Право и законска регулатива за 

заштиту животне средине 
 

-објасни важност законског 

регулисања заштите и очувања 

животне средине 

 

4 3 1 

10. 
Мониторинг систем и заштита 

природе 
 

-дефинише појам мониторинга, наведе 

врсте и значај мониторинга 

-наведе облике заштите природе и 

природних добара 

-наведе облике биомониторинга за 

 

4 2 2 
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праћење загађености ваздуха, воде и 

земљишта у окружењу 

Начини 

оцењивања 

-усмене провере знања, 

-писана провера,  

-пројектни задаци 

-континуирано паћење достигнутих исхода 

и нивоа постигнутих компетенција 

Укупно: 70 44 26 

Образовни стандарди: 

• 2.Б.И.1.4.1. Познаје основне еколошке појмове и разуме њихово значење (животна средина, станиште-биотоп, животна 

заједница-биоценоза, популација, еколошка ниша, еко-систем, биодиверзитет, биосфера). 

• 2.Б.И.1.4.2. Познаје основне законитости и принципе у екологији и ослањајући се на те принципе уме да објасни основне 

процесе у еко-систему. 

• 2.Б.И.1.4.3. Схвата значај биодиверзитета и своју личну одговорност за заштиту природе и биодиверзитета. 

• 2.Б.И.1.4.4. Познаје утицаје људског деловања на животну средину, основне мере заштите животне средине и разуме 

значај тих мера. 

• 2.Б.И.2.4.1.Разуме на који начин поједини фактори неживе  и живе природе утичу на организме (механизми дејства 

абиотичких и биотичких фактора). 

• 2.Б.И.2.4.2. Зна да објасни како различити делови  еко-система утичу један на други, а посебно у односу на циклусе 

кужења најважнијих елемената. 

• 2.Б.И.2.4.3. Зна које семере могу применити и на основу којих критеријума, у заштити природе и биодиверзитета. 

• 2.Б.И.2.4.4. Зна механизме штетног дејства загађујућих материја на медијуме животне средине, последице загађивања по 

жививсвет, као и мере за њихово отклањање. 

• 2.Б.И.3.4.2.  Разуме функционисање еко-система, посебно токове материје и енергије у еко-систему, као и развој и 

еволуцију еко-система. 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и исходима, планом и начинима оцењивања. 

Предмет се реализује кроз следеће облике наставе: Теоријска настава (70 часова) 

Број часова по темама: 

Основни појмови екологије (7 часова) 

Човеков однос према животној средини (антропогени фактор) (8 часова) 
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Загађење и токсикологија (8 часова) 

Загађивање и заштита ваздуха (13часова) 

Загађивање и заштита вода као животног ресурса (8 часова) 

Загађивање и заштита земљишта (8 часова) 

Радиоактивно загађивање и заштита (5 часова) 

Загађивање и заштита хране (5 часова) 

Право и законска регулатива за заштиту животне средине (4 часа) 

Мониторинг систем и заштита природе (4 часа) 

Настава се реализује у учионици. 

 

 

 

Образовни профил: Техничар за компјутерско управљање(CNC) машина 

Предмет: Техничко цртање 

Разред: Први 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи  140   140 

Недељни  4   4 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ: 

Оспособљавање ученика да самостално израђује једноставне техничке цртеже помоћу прибора и рачунара 

Оспособљавање ученика да самостално чита техничке цртеже 

Развијање тачност, уредност и прецизности код ученика 

Оспособљавање за руковање прибором за техничко цртање 
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Стицање знања о стандардима и примени техничког цртања 

Стицање знања о основним геометријским конструкцијама у равни 

Оспособљавање ученика да самостално израђује и чита једноставне техничке цртеже 

Упознавање са методама представљања тродимензионалних предмета на цртежу 

Активности наставника:  

Излаже наставну јединицу усмено, презентује градиво презентацијом, демонстрира, прати рад ученика, модерира рад ученика, припрема наставне 

материјале, саставља задатке за рад, прати рад ученика, процењује њихове активности и постигнућа и оцењује их. 

Активности ученика:  

Прате  усмено излагање наставника, прате презентовање градива и демонстрацију наставних јединица, вежбају са припремљених наставних 

материјала, постављају питања, демонстрирају савладано градиво. 

 

Ред. 

број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Геометријско цртање  

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

- користи прибор за техничко 

цртање  

- изабере стандардну размеру, 

типове линија и формат цртежа 

- одабере и попуни заглавље и 

означи технички цртеж 

- познаје стандарде и њихову 

примену 

- црта у размери 

- изведе основне геометријске 

конструкције у равни 

- конструише паралелне и нормалне 

праве 

- конструише симетрале дужи и 

углова 

Машински елементи, 

компјутерска графика 

30 8 22 
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- спаја геометријске елементе 

луком задатог полупречника 

2. Правила техничког цртања  

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

- препозна и разликује врсте 

пројекција 

- нацрта ортогоналну пројекцију 

једне и више тачака на једну раван 

- нацрта нормалну (ортогоналну) 

пројекцију једне и више тачака на 

две равни 

- нацрта нормалну (ортогоналну) 

пројекцију једне и више тачака на 

три равни 

- нацрта пројекцију равни на раван  

- прикаже предмете у ортогоналним 

пројекцијама 

- котира елементе према 

стандардима техничког цртања  

- унесе ознаке за толеранције на 

техничким цртежима 

- чита техничке цртеже, анализира 

их, дискутује, уочава грешке и 

исправља их 

- скицира и нацрта једноставније 

делове у пресеку 

- нацрта предмете који се обрађују 

поступцима ручне обраде, 

стругањем спољашњих површина, 

глодањем равних површина, 

брушењем равних површина, 

стругањем, глодањем и брушењем 

Машински елементи, 

компјутерска графика 

110 28 82 
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према задататим димензијама и 

познатим техничким цртежима 

Начини 

оцењивања 

• праћење остварености исхода 

• тестове знања, писмене задатке; 

• усмено излагање; 

• тестове практичних вештина 

• графичке радове 

                                                                     Укупно: 140 36 104 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

На почетку предмета ученике упознати са циљем/циљевима и исходима, планом и начинима оцењивања. 

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

Реализација  наставе вежбе (140 часова) 

Број часова по темама 

• Стандарди и технички цртеж (12 часова) 

• Геометријско цртање  (18 часова) 

• Правила техничког цртања (110 часова) 

Место реализације наставе Вежбе се реализују у кабинету за техничко цртање 

Подела одељења на групе Одељење се дели на групe до 15 ученика приликом реализације:вежби 

Препоруке за реализацију наставе 

• Вежбати  задатке који ће се примењивати у 

 практичној настави и стручним предметима 

• Користити савремена наставна средства и наставне методе 

Графички радови 

• I графички рад: Стандарди и технички цртежи  

• II графички рад: Геометријско цртање 

• III графички рад: Израда цртежа детаља (пресеци, котирање, толеранције и квалитет обраде) 

• IV графички рад: Цртање и разрада цртежа склопа на основу скице склопа 
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Образовни профил: Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина 

Предмет: Машински материјали 

Разред:  Први 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 70 / / / 70 

Недељни 2 / / / 2 

 

Циљ и задаци предмета 

 

Циљ: 

− Стицање знања о својствима машинских материјала 

− Стицање знања о врстама и карактеристикама техничког гвожђа, челика, обојених метала и неметала 

− Стицање знања о врстама термичке и хемијскотермичке обраде материјала 

− Развијање способности за примену знања о машинским материјалима у пракси 

−  

Задаци: 

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

 

Активности наставника: 

Излаже наставну јединицу усмено, презентује градиво презентацијом, демонстрира, прати рад ученика, модерира рад ученика, припрема наставне 

материјале, саставља задатке за рад, прати рад ученика, процењује њихове активности и постигнућа и оцењује их. 

 

Активности ученика: 

Прате  усмено излагање наставника, прате презентовање градива и демонстрацију наставних јединица, вежбају са припремљених градиво. 
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Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. 
Својства машинских 

материјала 
 

- наведе значај и поделу машинских 

материјала 

- опише хемијска својства 

материјала 

- објасни физичка и механичка 

својства материјала 

- разликује појам масе, тежине, 

температуре топљења, електричне 

и топлотне проводљивости 

материјала 

- очита вредност затезне чврстоће, 

тврдоће и жилавости са дијаграма 

или из табела и схвати њихов ред 

величина 

- препозна основне методе 

испитивања механичких, 

технолошких и хемијских својстава  

материјала 

- испита својства материјала 

лабораторији 

- наброји основна технолошка 

својства материјала и сходно томе 

погодност за одређену врсту 

обраде 

- препозна појаву и штетност 

корозије код металних производа 

Техничко цртање 

Машински елементи 

Технологија машинске 

обраде 

Технолпшки поступци са 

контролом 

Моделирање машинских 

елемената и конструкција 

Технологија за 

компјутерско управљане 

машине 

Програмирање за 

компјутерски управљане 

машине 

Пројектовање 

технолошких система 

Практична настава 

 

14 10 4 
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2. 
Структура метала и 

легура 
 

- опише монокристални, 

поликристални и аморфни облик 

материјала 

- пореди основне типове кристалних 

решетки код метала 

- дефинише процес кристализације и 

нацрта дијаграм хлађења 

- опише све остале типове легура без 

цртања дијаграма и очитавања 

састава фазе 

Техничко цртање 

Машински елементи 

Технологија машинске 

обраде 

Технолпшки поступци са 

контролом 

Моделирање машинских 

елемената и конструкција 

Технологија за 

компјутерско управљане 

машине 

Програмирање за 

компјутерски управљане 

машине 

Пројектовање 

технолошких система 

Практична настава 

6 5 1 

3. Техничко гвожђе  

- наведе основна својства хемијски 

чистог  Fe  и опише појаве при 

загревању и хлађењу 

- наведе стручне терминологије  у 

вези Fe 

- наведе основне својства сировог 

гвожђа 

- наведе основна својства ливеног 

гвожђа и утицај примеса на његов 

квалитет 

- опише поступак добијања сивог 

лива  

- објасни својства и могућности 

примене сивог лива  

- препозна остале врсте ливеног 

Техничко цртање 

Машински елементи 

Технологија машинске 

обраде 

Технолпшки поступци са 

контролом 

Моделирање машинских 

елемената и конструкција 

Технологија за 

компјутерско управљане 

машине 

Програмирање за 

компјутерски управљане 

машине 

Пројектовање 

12 10 2 
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гвожђа и њихову примену у пракси технолошких система 

Практична настава 

4. Челик  

- наведе основна својства челика 

- објасни утицај угљеника на 

механичке карактеристике челика 

- наведе утицаје сталних и 

легирајућих елемената на својства 

челика 

- идентификује ознаке челика по 

SRPS 

- наведе класификацију челика на 

конструкционе и алатне челике  

- опише намену најчешће 

коришћених врста челика 

Техничко цртање 

Машински елементи 

Технологија машинске 

обраде 

Технолпшки поступци са 

контролом 

Моделирање машинских 

елемената и конструкција 

Технологија за 

компјутерско управљане 

машине 

Програмирање за 

компјутерски управљане 

машине 

Пројектовање 

технолошких система 

Практична настава 

14 10 4 

5. 
Термичка и 

термохемијска обрада 
 

- објасни значај термичке обраде на 

промену структуре материјала и 

његових механичких својстава 

- препозна основне видове термичке 

обраде и  поступке извођења 

- наведе које се врсте челика 

подвргавају одређеној врсти 

термичке обраде 

- објасни како се мењају механичке 

карактеристике челика при 

различитим врстама термичке 

обраде 

- препозна поступке термохемијске 

Техничко цртање 

Машински елементи 

Технологија машинске 

обраде 

Технолпшки поступци са 

контролом 

Моделирање машинских 

елемената и конструкција 

Технологија за 

компјутерско управљане 

машине 

Програмирање за 

компјутерски управљане 

10 9 1 
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обраде 

- наведе зашто и када се примењују 

поједине врсте термохемијске 

обраде 

машине 

Пројектовање 

технолошких система 

Практична настава 

6. Обојени метали  

- опише разлику између лаких и 

тешких обојених метала 

- препозна означавање легуре 

обојених метала 

- наведе својства и примену 

основних легура бакра, 

алуминијума и магнезијума 

- препозна основне легуре према 

боји и специфичној густини 

- познаје основне врсте пластичних 

маса 

- препозна основне врсте мазива које 

се користе у машинству 

 

Техничко цртање 

Машински елементи 

Технологија машинске 

обраде 

Технолпшки поступци са 

контролом 

Моделирање машинских 

елемената и конструкција 

Технологија за 

компјутерско управљане 

машине 

Програмирање за 

компјутерски управљане 

машине 

Пројектовање 

технолошких система 

Практична настава 

14 11 3 

Начини 

оцењивања 

• праћење остварености 

исхода 

• тестове знања; 

• усмено излагање; 

• тестове практичних 

вештина 

                                                                     Укупно: 70 55 15 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

Број часова по темама 

• Својства  машинских  материјала (14 часова) 

• Структура  метала и легура (6 часова) 
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• Техничко  гвожђе (12 часова) 

• Челик  (14 часова) 

• Термичка и термохемијска обрада (10 часова) 

Обојени  метали  и неметали  (14 часова) 

Место реализације наставе 

• Теоријска настава се реализује у учионици, специјализованој учионици или одговарајућем кабинету 

Подела одељења на групе Одељење се не дели на групe  

Препоруке за реализацију наставе 

• Методе испитивања својства материјала извести практично у лабораторији 

• Врсте техничког гвожђа,  легуре обојених метала, као и неметале објашњавати уз помоћ узорака 

• Инсистирати на систематичности и примени стечених знања у пракси 

 

 

 

Образовни профил: Техничар за компјутерско управљање (CNC) машинама 

Предмет: Мерење и контрола квалитета 

Разред: Први 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи  70  30 100 

Недељни  2   2 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ:  

– Стицање знања о улози и значају техничке контроле 

– Стицање знања о методама и техникама у остваривању квалитета производа 

– Развијање способности за примену знања о мерењу  у пракси 
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– Развијање осећаја за тачност израде радних предмета према техничкој документацији 

– Развијање одговорности за извршавање постављених задатака  

– Оспособљавање за мерење и контролисање радних предметима 

Активности наставника:  

Излаже наставну јединицу усмено, презентује градиво презентацијом, демонстрира, прати рад ученика, модерира рад ученика, припрема наставне 

материјале, саставља задатке за рад, прати рад ученика, процењује њихове активности и постигнућа и оцењује их. 

Активности ученика:  

Прате  усмено излагање наставника, прате презентовање градива и демонстрацију наставних јединица, вежбају са припремљених наставних 

материјала, постављају питања, демонстрирају савладано градиво. 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. 
Основи индустријске 

метрологије 
 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

- познаје појмове и поделу 

метрологије: 

- -општа,  

- -индустријска  

- -законска (легална) метрологија,  

- -међународна метролошка активност. 

- познаје oсновне и изведене јединице 

(SI) система  

- наведе мерне инструменте  и мерне 

методе 

- класификује еталоне јединице дужине 

и угла у равни  

- очита вредности величине на мерним 

инструментима 

- наведе поделу грешака при мерењу 

(систематске, случајне и грубе 

Техничко цртање 

Маш.  материјали 

Маш  елементи 

Техн. машинске 

обраде  

Техн.  поступци са 

контролом 

Моделирање 

машинских 

елемената и 

конструкција 

Техн. за КУМ-а 

Аутоматизација 

производње и ФПС 

ПТС 

Практична настава 

 

12 4 8 
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грешке) 

- oбради резултатe мерења. 

2. 

Мерила и мерни 

инструменти за мерење 

дужине, положаја и 

облика и храпавости 

 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

- изврши мерење и контролисање: 

дужинских мера, положаја и облика 

и храпавости  

- рукује мерним алатима, прибором и 

предметом рада 

- реши постављене задатке према 

техничко-технолошкој 

документацији  

- попуњава мерну листу и оцењује 

властити рад  

- примени правила одржавања и 

чишћења машине, алата и прибора 

- наведе мерења и контроле облика и 

положаја површина предмета обраде 

- изврши мерење и контролу 

параметара зупчаника, навоја  

- испита геометријске параметре 

координатних мерних машина 

- примењује мере заштите на раду 

- да чување и одржава мерила 

Техничко цртање 

Маш.  материјали 

Маш  елементи 

Техн. машинске 

обраде  

Техн.  поступци са 

контролом 

Моделирање 

машинских 

елемената и 

конструкција 

Техн. за КУМ-а 

Аутоматизација 

производње и ФПС 

ПТС 

Практична настава 

 

24 8 16 

3. 
Мерење углова у равни и 

нагиба 
 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

- користи једнострука мерила угла 

(гранична и толеранцијска мерила 

угла) 

- изврши мерење и контролисање 

углова  

- рукује мерним алатима, прибором и 

Техничко цртање 

Маш.  материјали 

Маш  елементи 

Техн. машинске 

обраде  

Техн.  поступци са 

контролом 

Моделирање 

10 4 6 
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предметом рада 

- реши постављене задатке према 

техничко-технолошкој 

документацији  

- мери угао помоћу либеле, кратке 

либеле,  универзалне, оквирне 

либеле са микрометарским вијком, 

коинцидентне и угаоне либеле, 

- наведе метролошке карактеристике и 

могућности примене либела 

- наведе методе непосредног и 

посредног мерења угла у равни и 

нагиба 

- попуњава мерну листу и оцењује 

властити рад  

- примени правила одржавања и 

чишћења машине, алата и прибора 

- примењује мере заштите на раду 

машинских 

елемената и 

конструкција 

Техн. за КУМ-а 

Аутоматизација 

производње и ФПС 

ПТС 

Практична настава 

 

4. 

Обележја квалитета 

производа и параметри 

који га одређују  

 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

- дефинише квалитет производа и 

утицајне величине на његову 

вредност у процесу стварања 

производа 

- разликује мерна средства на 

остварени  квалитет  конструкције, 

израде производа 

- објасни трошкове квалитета и њихову 

структуру (неопходни и непотребни 

трошкови квалитета) 

- дефинише квалитет производа 

(стандарди, технолошки поступци, 

Техничко цртање 

Маш.  материјали 

Маш  елементи 

Техн. машинске 

обраде  

Техн.  поступци са 

контролом 

Моделирање 

машинских 

елемената и 

конструкција 

Техн. за КУМ-а 

Аутоматизација 

производње и ФПС 

14 4 10 
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технички услови и други утицајни 

чиниоци на квалитет) 

ПТС 

Практична настава 

5. 
Организација контроле 

квалитета 
 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

- изврши организацију контроле 

квалитета у различитим производним 

процесима 

- објасни стопроцентну,  статистичку  

контролу  квалитета 

- изврши избор система контроле 

квалитета 

- познаје значај службе квалитета њену 

повезаност са осталим функцијама 

- наведе задатке службе контроле 

квалитета 

Техничко цртање 

Маш.  материјали 

Маш  елементи 

Техн. машинске 

обраде  

Техн.  поступци са 

контролом 

Моделирање 

машинских 

елемената и 

конструкција 

Техн. за КУМ-а 

Аутоматизација 

производње и ФПС 

ПТС 

Практична настава 

10 4 6 

6. 
Лабораторијске бежбе – 

Блок 
 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

- изведе контролу отвора и осовина 

применом толеранцијских - 

граничних мерила 

- утврди квалитет производа и утицајне 

величине на његову вредност у 

процесу стварања производа 

- изведе мерење предмета различитих 

облика и положаја помичним 

мерилима различитих типова, мерних 

опсега и различитих класа тачности 

- изведе мерење различитих облика 

микрометрима за спољна и 

Техничко цртање 

Маш.  материјали 

Маш  елементи 

Техн. машинске 

обраде  

Техн.  поступци са 

контролом 

Моделирање 

машинских 

елемената и 

конструкција 

Техн. за КУМ-а 

Аутоматизација 

производње и ФПС 

20 0 20 
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унутрашња мерења 

- изведе мерење паралелности и 

равности површина компараторима 

различитог типа 

- дефинише услова за примену 

статистичке контроле квалитета 

производа 

ПТС 

Практична настава 

 

7. Графички радови– Блок  

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

- изведе избор мерних средстава и 

поставити метролошки поступак за 

одређени предмет обраде  

- графички изрази област расипања 

резултата мерења  

- изврши обраду  резултата  мерења  

- утврди  релативне и апсолутне грешке 

мерења 

- изведе поступка комплесног мерења 

датог узорка, мерилима дужине и угла 

у равн  различите намене, мерних 

опсега и класа тачности 

- провери границе поверења мерења са 

обрадом резултата мерења  

- графички изради  расподелу мерних 

вредности карактеристика узорка 

- изведе статистичке контроле 

квалитета. 

Техничко цртање 

Маш.  материјали 

Маш  елементи 

Техн. машинске 

обраде  

Техн.  поступци са 

контролом 

Моделирање 

машинских 

елемената и 

конструкција 

Техн. за КУМ-а 

Аутоматизација 

производње и ФПС 

ПТС 

Практична настава 

 

10 0 10 

Начини 

оцењивања 

• праћење остварености исхода 

• тестове практичних вештина-

мерне листе 

• дневник рада дневник рада 

                                                                     Укупно: 100 24 76 
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Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

На почетку модула ученике упознати са циљевима и исходима наставе, односно учења, планом рада и начинима оцењивања  

Облици наставе  Модул се реализује кроз следеће облике наставе:Вежбе  

Подела одељења на групе Одељење се дели  на групе до 10 ученика приликом реализације:вежби  

Методе рада: 

• тест практичних вештина; 

• радни задатак; 

• презентација израде радног задатка (усмено објашњавање поступка израде); 

• самопроцена 

Место реализације наставе лабораторија, радионица, производни погон 

Препоруке за реализацију наставе 

• Примењује мере заштите на раду 

• Демонстрира рад са мерним инструментима 

• Објашњава поступак мерења и контролисања дефинисан технолошким поступком 

• Прати рад ученика на радном месту и указује му на грешке при раду  

• Припрема потребне елементе за вежбу  

• Оцењује самосталан практичан рад ученика 

 

 

 

Образовни профил: Техничар за компјутерско управљање (CNC) машинама 

Предмет: Практична настава 

Разред: Први 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи   140 30 170 

Недељни   4  4 
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Циљ и задаци предмета 

 

Циљ:   

• Оспособљавање ученика за самостално мерење и контролисање радних предмета према захтевима машинске обраде 

• Оспособљавање ученика за примену мера заштите на раду 

• Оспособљавање ученика за самостално оцртавање  и обележавање, стезање и придржавање обратка 

• Оспособљавање ученика за самостално турпијање 

• Оспособљавање ученика за самостално врши обраду бушењем, проширивањем и упуштањем 

• Оспособљавање ученика за самосталну обраду сечења и одсецања материјала 

• Оспособљавање ученика за самостално обликовање лимова и профила, и спајање материјала 

• Оспособљавање ученика за извођење меког лемљења 

• Оспособљавање ученика за самостално заваривање 

• Оспособљавање ученика за самостално врши површинску заштиту 

• Оспособљавање ученика за самосталну израду радних предмета стругањем 

• Оспособљавање ученика за самосталну израду радних предмета глодањем 

• Оспособљавање ученика за самосталну израду радних предмета обухваћеним модулима: 

- Мере заштите на раду, мерење и контролисање 

- Оцртавање и обележавање, турпијање,  прибор за стезање и придржавање 

- Обрада бушењем и резање навоја 

- Сечење и одсецање, Обликовање лимова и профила, и спајање материјала 

- Меко лемљење, заваривање, површинска заштита 

- Обрада стругањем  и глодањем 

 

Активности наставника:  

Излаже наставну јединицу усмено,презентује градиво презентацијом,демонстрира,прати рад ученика,припрема наставне материјале,саставља 

задатке за рад,прати рад ученика,процењује њихове активности и постигнућа и оцењује их. 

 

Активности ученика:  

Прате усмено излагање наставника,прате презентовање градива и презентацију наставних једнициа,и вежбају кроз практичан рад,постављају 

питања,понављају демонстрацију,помажу једни другима. 
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Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. 
Мере заштите на раду, 

мерење и контролисање 
 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

- демонстрира поступке мерења и 

контролисања: дужинских мера, 

углова, положаја и облика и  

храпавости  

- рукује  мерним алатима, прибором и 

предметом рада 

- решава постављене задатке према 

техничко-технолошкој документацији  

- измери и контролише израдак 

- попуњава мерну листу и оцењује 

властити рад  

- примени правила одржавања и 

чишћења машине, алата и прибора 

- користи техничкотехнолошку 

документацију 

- користи мере заштите на раду 

Техничко цртање 

Машински 

материјали 

Машински 

елементи 

Технологија 

машинске обраде  

Технолошки 

поступци са 

контролом 

Технологија за 

компјутерски 

управљане машине 

 

12 / 12 

2. 

Оцртавање и обележавање, 

турпијање,  прибор за 

стезање и придржавање 

 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

- одабере  прибор за оцртавања и 

обележавања 

- одабере  алат и прибор за стезање и 

придржавање 

- одабере  алат и прибор за турпијање 

- изведе  поступке обраде: оцртавања и 

обележавања, 

- изведе  поступке обраде турпијањем 

Техничко цртање 

Машински 

материјали 

Машински 

елементи 

Технологија 

машинске обраде  

Технолошки 

поступци са 

контролом 

8 / 8 
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- демонстрира поступке турпијања 

равних,облих ,унутрашњих 

спољашњих површина  

- изведе оштрење алата за оцртавање, 

обележавање 

- демонстрира поступке стезања и 

придржавања обратка 

- решава постављене задатке према 

техничкотехнолошкој документацији  

- контролише израдак 

- оцењује властити рад  

- примени правила одржавања и 

чишћења алата и прибора 

- користи техничкотехнолошку 

документацију 

Технологија за 

компјутерски 

управљане машине 

 

3. 
Обрада  бушењем, 

проширивање и упуштање 
 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

- изабере алат и прибор за 

бушење,проширивање иупуштање  

- изводи  поступке бушења, 

проширивање и упуштање  

- изводи  оштрење резног алата за 

бушење  

- користи мере заштите на раду 

- реши постављене задатке према 

техничко-технолошкој документацији  

- измери и контролише израдак 

- попуњава мерну листу и оцењује 

властити рад  

- користи техничко-технолошку 

документацију 

- примени правила одржавања и 

Техничко цртање 

Машински 

материјали 

Машински 

елементи 

Технологија 

машинске обраде  

Технолошки 

поступци са 

контролом 

Технологија за 

компјутерски 

управљане машине 

 

14 / 14 
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чишћења машине, алата и прибора 

4. 

Сечење и одсецање, 

обликовање лимова и 

профила, и спајање 

материјала 

 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

- изабере машину,алат и прибор за  

поступке сечења и одсецања 

- изводи  оштрење резног алата за 

сечење и одсецање 

- изводи  поступке исправљања  

материјала 

- изводи савијање у топлом и хладном 

стању  разних материјала 

- изводи поступак спајања закивања 

- изводи поступак спајања вијцима и 

наврткама 

- реши постављене задатке према 

техничко-технолошкој документацији  

- измери и контролише израдак 

- попуњава мерну листу и оцењује 

властити рад  

- примени правила одржавања и 

чишћења машине, алата и прибора 

- користи техничко-технолошку 

документацију 

- користи мере заштите на раду 

Техничко цртање 

Машински 

материјали 

Машински 

елементи 

Технологија 

машинске обраде  

Технолошки 

поступци са 

контролом 

Технологија за 

компјутерски 

управљане машине 

 

32 / 32 

5. 

Меко лемљење, 

заваривање, површинска 

заштита 

 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

- објасни припрему материјала  и алата 

за меко лемљење 

- изводи поступак  меког лемљења 

- објасни припрему материјала  и алата 

за заваривање 

- изводи поступак  електролучног 

Техничко цртање 

Машински 

материјали 

Машински 

елементи 

Технологија 

машинске обраде  

Технолошки 

38 / 38 
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заваривања 

- изводи поступак електроотпорног 

заваривања 

- покаже како се врши припрема 

површине за заштиту од корозије 

- изврши избор потребних алата 

,прибора и материјала 

- изведе поступак површинске заштите 

- реши постављене задатке према 

техничкотехнолошкој документацији  

- измери и контролише израдак 

- попуњава мерну листу и оцењује 

властити рад  

- користи техничкотехнолошку 

документацију 

- примени правила одржавања и 

чишћења алата и прибора 

- користи мере заштите на раду и 

заштите животне средине 

поступци са 

контролом 

Технологија за 

компјутерски 

управљане машине 

 

6. 
Обрада стругањем  и 

глодањем 
 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

- изврши припрему машине за стругање, 

избор алата и прибора 

- примени препоручене режиме обраде 

при стругању 

- изводи поступак израде  мање 

сложених операција стругањем 

- изврши припрему машине,избор алата 

и прибора за глодање 

- примени препоручене режиме обраде 

при глодању 

- изводи поступак израде  мање 

Техничко цртање 

Машински 

материјали 

Машински 

елементи 

Технологија 

машинске обраде  

Технолошки 

поступци са 

контролом 

Технологија за 

компјутерски 

управљане машине 

36 0 36 
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сложених операција глодањем 

- измери и контролише израдак 

- попуњава мерну листу и оцењује 

властити рад  

- користи техничко-технолошку 

документацију 

- примени правила одржавања и 

чишћења машине, алата и прибора 

- примена мера заштите на раду 

 

7. 
Производни рад  (блок 

практичне настава) 
 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

- напише дневник практичне наставе 

- демонстрира поступке обраде 

предходно обрађеним модулима 

- користи мере заштите на раду  

- да рукује машинама, алатима, 

прибором и предметом рада 

- примени прописане режиме обраде 

- реши постављене задатке према 

техничко-технолошкој документацији 

- измери и контролише израдак 

- попуњава мерну листу и оцењује 

властити рад 

- примени правила одржавања и 

чишћења машине, алата и прибора 

Техничко цртање 

Машински 

материјали 

Машински 

елементи 

Технологија 

машинске обраде  

Технолошки 

поступци са 

контролом 

Технологија за 

компјутерски 

управљане машине 

 

30 0 30 

Начини 

оцењивања 

• Континуално праћење 

достигнутих исхода и нивоа 

постигнутих компетенција  

• тестове практичних вештина 

• дневник рада  

                                                                     Укупно: 170 / 170 
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Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

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: 

• практична настава  

Подела одељења на групе 

Одељење се дели на групе до 10 ученика приликом реализације: 

• практичнe наставe 

Методе рада: 

• тест практичних вештина; 

• радни задатак; 

• презентација израде радног задатка (усмено објашњавање поступка израде); 

• самопроцена 

Место реализације наставе 

• радионица у школи/прдузећу 

Препоруке за реализацију наставе 

• Користи стручну литературу 

• Примењује мере заштите на раду 

• Демонстрира рад на поступцима спољашњег стругања,бушења и резања навоја 

• Објашњава  поступак обраде дефинисан технолошким поступком 

• Прати рад ученика на радном месту и указује им на грешке при раду  

• Припрема потребне елементе за вежбу (машину,алат, прибор и потребну техничку  документацију) 

• Оцењује самосталан практичан рад ученика 

  



Машинска школа „Радоје Дакић“ 2018 -2022. 

 

 

321 

Други разред 

Образовни профил: Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина 

Предмет: Српски језик и књижевност 

Разред: Други 

„Службени гласник РС-Просветни гласник:" бр. 6/2018 од 01.06.2018. 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок настава Укупно 

Годишњи 105 / / / 105 

Недељни 3 / / / 3 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ:  

- 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. 
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Задаци: 

- Настава језика (знања о језику, способност служење језиком и васпитна улога наставе језика). Ученици треба да:  

o овладају знањима о српском књижевном језику;  

o стекну вештине и способности његовог коришћења у општењу са другима, у писменом и усменом изражавању, приликом учења, 

образовања и интелектуалног развоја;  

o поштују матерњи језик, негују српски језик, традицију и културу српског народа, националних мањина, етничких заједница и других 

народа;  

o унапређују културу језичког општења, у складу са поштовањем расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне 

равноправности, са развијањем толеранције и уважавања различитости и са поштовањем и уважавањем других језика и других култура.  

- Настава књижевности (усвајање књижевних знања, развијање читалачких вештина и афирмисање васпитних вредности путем 

књижевности). Ученици треба да:  

o упознају репрезентативна дела српске књижевне баштине и дела опште књижевности, њихове ауторе, поетске и естетске вредности;  

o негују и развијају читалачке компетенције и интерпретацијске вештине посредством којих ће се упознавати са репрезентативним 

књижевним делима из историје српске и опште књижевности, читати их и тумачити у доживљајној и истраживачкој улози;  

o развијају литерарне афинитете и постану читаоци рафинираног естетског укуса који ће умети да на истраживачки, стваралачки и активан 

начин читају књижевна дела свих жанрова, вреднују их, говоре о њима и поводом њих;  

o усвоје хуманистичке ставове, уверења и систем вредности;  

o оспособе се за поуздано морално просуђивање, опредељивање за добро и осуду насилништва и нечовештва, одбацивање свих видова 

агресивног и асоцијалног понашања и за развијање самосвести и личне одговорности;  

o подстичу на саосећање са ближњима и одговорност према другом;  

o развију врлине разборитости и равнотеже и мудрости.  

- Општи задаци. Ученици треба да:  

o развијају и негују стваралачки и истраживачки дух у процесу учења и у примени стечених знања;  

o развијају и негују методичност и методичка поступања приликом овладавања сложеним и обимним знањима;  

o усаглашено са општим исходима учења, као и усклађено са узрастом и способностима, даље развијају знања, васпитне вредности и 

функционалне вештине које ће моћи да користе у даљем образовању, у професионалном раду и у свакодневном животу;  

o развијају лични и национални идентитет и осећање припадности држави Србији;  

o формирају вредносне ставове којима се чува национална и светска културна баштина;  

o буду оспособљени за живот у мултикултуралном друштву.  

Активности наставника: 

- мотивисање ученике за читање; 

- припремање и благовремено давањеученицима истраживачких задатака као помоћ приликом читања и разумевања  дела; 
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- припремање наставних материјала; 

- планирање активности на часу и тока часа; 

- објашњавање, тумачење, анализирање  нових садржаја и појмова; 

- подстицање активног учешћа ученика у раду на часу; 

- подстицање креативности ученика; 

- подстицање код ученика критичког развој мишљења и разумевања; 

- подстицањее активног учења; 

- подстицање учника  да повезују знања са другим областима и  ослањају се на претходно искуство; 

- инсистирање на практичној примени стечених знања  

- подстицање одговорности код ученика; 

- упућивање ученика на додатне изворе знања и могућности сазнавања; 

- неговање позитивне климе у одељењу; 

- омогућавање подстицајне средине за рад и учење; 

- охрабрибравање, помагање и подстицање ученика; 

- инсистирање на систематичности у раду и поштовању принципа и правила рада; 

- редовно вредновање рада и постигнућа сваког ученика; 

- самовредновање реализације програма ; 

- планирање новина и измена за следећу школску годину. 

Активности ученика: 

- редовно читање задате лектире; 

- припремње  радних материјала за часове обраде књижевних дела; 

- активно учествовање у дискусијама на часу; 

- активан приступање при излагању новог градива и изради задатака на часу; 

- самостално или уз помоћ наставника запажање, упоређивање, примена и повезивање градива ; 

- израда домаћих задатака; 

- активно учење; 

- тражење додатне подршке за градиво које нису разумели или их  додатно интересује; 

- редовно бележење у свеску свих  најважнијих чињеница и закључакае  са часа; 

- израда писмених задатака, тестова знања, правописних диктата, рецитовање стихова; 

- практична примена стечених знања; 

- повезивање знања са другим областима; 
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- ослањање на претходно искуство; 

- самопроцењивање напретка . 

Ред. 

број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  по 

теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

I 
Барок, класицизам, 

просветитељство 
 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- наведе особености барока, класицизма и 

просветитељства и њихове представнике у 

књижевности 

- објасни значај Венцловића и Орфелина за развој 

језика и књижевности код Срба 

- 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 

- наведе особине ликова у обрађеним делима и 

заузме став према њиховим поступцима 

Историја 

Филозофија 

Ликовна култура 

Музичка уметност 

Верска настава 

13 10 3 

II Романтизам  

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- 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 

Историја 

Ликовна култура 

Музичка уметност 

25 22 3 

III Реализам  

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- наведе представнике правца и њихова дела 

- дефинише одлике реализма и препозна их на 

Историја 

Ликовна култура 

Музичка уметност 

28 25 3 
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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 

IV Морфологија  

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- одреди врсту речи и граматичке категорије 

- употреби у усменом и писаном изражавању облике 

речи у складу са језичком нормом 

страни језик 

10 8 2 

V Правопис  

- По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- примени правила одвојеног и састављеног писања 

речи у складу са језичком нормом 

 

5 3 2 

VI Култура изражавања  

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- изражава размишљања и критички став према 

проблемима и појавама у књижевним текстовима и 

свакодневном животу 

- препозна одлике стручно-научног стила 

- примени одлике новинарског стила 

 

24 / 24 

Начини 

оцењивања 

• усмено испитивање 

- индивидуално 

- групна дискусија 

• тест знања 

• домаћи задатак 

• писмени задатак 

• есеј 

• ППТ презентација 

• праћење актиности на часу 

                                                                     Укупно: 105 68 37 

Образовни стандарди: 

Основни ниво 
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1. Област ЈЕЗИК  

2.СЈК.1.1.1. Има основна знања о језику уопште (шта је језик, које функције има); поштује свој језик и поштује друге језике; 

препознаје стереотипне ставове према језику. Разуме појам текста; разликује делове текста (увод, главни део, завршетак); 

препознаје врсте текстова (облике дискурса); има основна знања из социолингвистике: познаје појмове једнојезичности и 

вишејезичности (и зна одговарајуће језичке прилике у Србији); разуме појам језичке варијативности и препознаје основне 

варијетете.  

2.СЈК.1.1.2. Разликује књижевни (стандардни) језик од дијалекта; зна основне податке о дијалектима српског језика; има 

правилан став према свом дијалекту и другим дијалектима српског језика и према оба изговора српског књижевног језика 

(поштује свој и друге дијалекте српског језика и има потребу да чува свој дијалекат; подједнако цени оба изговора српског 

књижевног језика - екавски и (и)јекавски); има потребу да учи, чува и негује књижевни језик; познаје најважније граматике и 

нормативне приручнике и уме да се њима користи; зна основне податке о месту српског језика међу другим индоевропским и 

словенским језицима; има основна знања о развоју књижевног језика, писма и правописа код Срба.  

2.СЈК.1.1.3. Разликује правилан од неправилног изговора гласа; зна основну поделу гласова; има основна знања у вези са слогом 

и примењује их у растављању речи на крају реда; зна основна правила акценатске норме и уочава евентуалне разлике између 

свог и књижевног акцента.  

2.СЈК.1.1.4. Познаје врсте и подврсте речи; примењује норму у вези с облицима речи у фреквентним случајевима (укључујући и 

гласовне промене у вези с облицима речи); издваја делове речи у вези с облицима речи (граматичка основа и наставак за облик) у 

једноставнијим случајевима; издваја делове речи у вези с грађењем речи (префикс, творбена основа, суфикс) у једноставнијим 

случајевима; препознаје основне начине грађења речи; примењује норму у вези с грађењем речи (укључујући и гласовне промене 

у вези с грађењем речи); примењује постојеће моделе при грађењу нових речи.  

2.СЈК.1.1.5. Правилно склапа реченицу; разликује синтаксичке јединице; разликује активне и пасивне реченице; уме да 

анализира једноставније реченице грађене по основним моделима и проширене прилошким одредбама.  

2.СЈК.1.1.6. Има лексички фонд који је у складу са средњим нивоом образовања; прави разлику између формалне и неформалне 

лексике и употребљава их у складу са приликом; има основна знања о значењу речи; познаје основне лексичке односе 

(синонимију, антонимију, хомонимију); познаје метафору као лексички механизам; нема одбојност према речима страног 

порекла, али их не прихвата некритички и аутоматски; познаје појам термина и фразеологизма; познаје најважније речнике 

српског језика и уме да се њима користи.  

2. Област КЊИЖЕВНОСТ  

2.СЈК.1.2.1. Познаје ауторе дела из обавезног школског програма и локализује их у контекст стваралачког опуса и 

књижевноисторијски контекст.  

2.СЈК.1.2.2. Познаје књижевнотеоријску терминологију и доводи је у функционалну везу са примерима из књижевних1 и 

неуметничких2 текстова предвиђених програмом.  
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2.СЈК.1.2.3. У тумачењу књижевноуметничких и књижевнонаучних дела разликује методе унутрашњег и спољашњег приступа.  

2.СЈК.1.2.4. Уочава и примерима аргументује основне поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевних дела из 

обавезне школске лектире.  

2.СЈК.1.2.5. Уочава основне особине књижевности као дискурса и разликује га у односу на остале друштвене дискурсе.  

2.СЈК.1.2.6. Наводи основне књижевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и 

светске књижевности и повезује их са делима и писцима из обавезне лектире школског програма.  

2.СЈК.1.2.7. Анализира издвојене проблеме у књижевном делу и уме да их аргументује примарним текстом.  

2.СЈК.1.2.8. Користи препоручену секундарну литературу (књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, теоријску) и доводи је 

у везу са књижевним текстовима предвиђеним програмом.  

2.СЈК.1.2.9. На основу дела српске и светске књижевности формира читалачке навике и знања; схвата улогу читања у тумачењу 

књижевног дела и у изграђивању језичког, литерарног, културног и националног идентитета.  
1 Књижевни текстови обухватају књижевноуметничке и књижевнонаучне текстове. 
2 Под неуметничким текстовима подразумевају се текстови из науке о језику и науке о књижевности, научнопопуларни 

текстови из ових области и, по потреби, текстови из медија и других извора погодни за обраду градива из предмета Српски 

језик и књижевност. 

3. Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА  

2.СЈК.1.3.1. Говори разговетно, поштујући ортоепска правила књижевног језика; примењује књижевнојезичку акцентуацију или 

упоређује свој акценат са књижевним и труди се да је с њим усклади; течно и разговетно чита наглас књижевне и неуметничке 

текстове; изражајно чита и казује лакше књижевноуметничке текстове; у званичним ситуацијама говори о једноставнијим 

темама из области језика, књижевности и културе користећи се коректним језичким изразом (тј. говори течно, без замуцкивања, 

поштапалица, превеликих пауза и лажних почетака, осмишљавајући реченицу унапред) и одговарајућом основном 

терминологијом науке о језику и науке о књижевности, прилагођавајући приликама, ситуацији, саговорнику и теми вербална и 

невербална језичка средства (држање, мимику, гестикулацију); говори уз презентацију; има културу слушања туђег излагања; у 

стању је да с пажњом и разумевањем слуша излагање средње тежине (нпр. предавање) с темом из језика, књижевности и 

културе; приликом слушања неког излагања уме да хвата белешке.  

2.СЈК.1.3.2. Говорећи и пишући о некој теми (из језика, књижевности или слободна тема), јасно структурира казивање и повезује 

његове делове на одговарајући начин; разликује битно од небитног и држи се основне теме; саставља једноставнији говорени и 

писани текст користећи се описом, приповедањем и излагањем (експозицијом); уме укратко да опише своја осећања и доживљај 

књижевног или другог уметничког дела; сажето препричава једноставнији књижевноуметнички текст и издваја његове важне 

или занимљиве делове; резимира једноставнији књижевни и неуметнички текст.  

2.СЈК.1.3.3. У расправи или размени мишљења на теме из књижевности, језика и културе уме у кратким цртама да изнесе и 

образложи идеју или став за који се залаже, говори одмерено, ослања се на аргументе, у стању је да чује туђе мишљење и да га 
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узме у обзир приликом своје аргументације; пише једноставнији аргументативни текст на теме из књижевности, језика и 

културе.  

2.СЈК.1.3.4. Користи оба писма, дајући предност ћирилици; примењује основна правописна правила у фреквентним примерима и 

уме да се служи школским издањем Правописа; у писању издваја делове текста, даје наслове и поднаслове, уме да цитира и 

парафразира; саставља матурски рад поштујући правила израде стручног рада (употребљава фусноте и саставља садржај и 

библиографију); саставља писмо - приватно и службено, биографију (ЦВ), молбу, жалбу, захтев, оглас; зна да попуни различите 

формуларе и обрасце.  

2.СЈК.1.3.5. Има способност и навику да у различите сврхе (информисање, учење, лични развој, естетски доживљај, забава...) 

чита текстове средње тежине (књижевноуметничке текстове, стручне и научнопопуларне текстове из области науке о језику и 

књижевности, текстове из медија3); примењује предложене стратегије читања.  

2.СЈК.1.3.6. Разуме књижевни и неуметнички текст средње сложености: препознаје њихову сврху, проналази експлицитне и 

имплицитне информације, издваја главне идеје текста; прати развој одређене идеје у тексту; пореди основне информације и идеје 

из двају или више текстова.  

2.СЈК.1.3.7. Критички промишља књижевни и неуметнички текст средње сложености: разликује објективну/веродостојну 

чињеницу од ауторове интерпретације; процењује (и то образлаже) да ли аутор неуметничког текста износи све потребне 

информације и да ли даје довољне и веродостојне доказе за то што тврди; процењује да ли је аутор текста неутралан или 

ангажован односно пристрастан, и образлаже своју процену; препознаје говор мржње, дискриминације, бирократски језик, и има 

изграђен негативан став према њима; уме у једноставним примерима да понуди алтернативу бирократском језику.  

2.СЈК.1.3.8. Препознаје структуру, различите елементе, стилске одлике (експресивност, сликовитост, метафоричност) књижевног 

и неуметничког текста; препознаје конотативно значење речи у датом контексту и разуме сврху конотативног значења у 

књижевном и неуметничком тексту; одређује значење непознате речи на основу контекста и творбеног модела; разуме значај 

читања за богаћење лексичког фонда.  

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на средњем нивоу у свакој области.  
3 Текстови који су погодни за обраду градива из језика и књижевности. 

Средњи ниво 

1. Област ЈЕЗИК  

2.СЈК.2.1.1. Има шира знања о језику уопште (која су битна својства језика); препознаје јединице и појаве које припадају 

различитим језичким нивоима/подсистемима; има основна знања о писму уопште; има основна знања о правопису уопште 

(етимолошки - фонолошки правопис; граматичка - логичка интерпункција; графема - слово); има основна знања о језицима у 

свету (језичка сродност, језички типови, језичке универзалије). Разуме основне принципе вођења дијалога; разуме појам 

говорног чина; разуме појам деиксе. Познаје одлике варијетета српског језика насталих на основу медијума и оних који су 

условљени социјално и функционално.  
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2.СЈК.2.1.2. Зна основне особине дијалеката српског језика; зна основна правила екавског и (и)јекавског изговора; у 

једноставнијим случајевима пребацује (и)јекавску реч у екавски лик и обрнуто. Смешта развој књижевног језика код Срба у 

друштвени, историјски и културни контекст.  

2.СЈК.2.1.3. Познаје говорне органе и начин на који се гласови производе; зна да дели гласове по свим критеријумима; разуме 

појам фонеме; зна сва правила акценатске норме и уме да прочита правилно акцентовану реч; зна механизме фонолошки 

условљених гласовних промена (једначења сугласника по звучности и по месту творбе, сажимање и асимилацију вокала и 

губљење сугласника).  

2.СЈК.2.1.4. Има шира знања о врстама и подврстама речи; уме да одреди облик променљиве речи и да употреби реч у задатом 

облику; познаје појам морфеме; дели реч на творбене морфеме у једноставнијим случајевима и именује те морфеме; познаје 

основне начине грађења речи; примењује норму у вези с облицима речи у мање фреквентним случајевима.  

2.СЈК.2.1.5. Користи се свим синтаксичким могућностима српског језика; разликује безличне и личне реченице; анализира 

реченице грађене по различитим моделима; има шира знања о синтагми; препознаје основне врсте зависних предикатских 

реченица (типични случајеви); зна основно о напоредним односима, конгруенцији и негацији; разликује врсте независних 

предикатских реченица; разуме појам елипсе; има основна знања о употреби падежа и глаголских облика.  

2.СЈК.2.1.6. Има богат и уразноличен лексички фонд (укључујући и интелектуалну и интернационалну лексику и познавање 

најфреквентнијих интернационалних префикса и суфикса). Тај фонд употребљава у складу с приликом; види језик као низ 

могућности које му служе да изрази индивидуално искуство и усмерен је ка богаћењу сопственог речника; познаје 

хиперонимију/хипонимију, паронимију; разликује лексичке слојеве; познаје метонимију као лексички механизам.  

2. Област КЊИЖЕВНОСТ  

2. СЈК.2.2.1. Интерпретира књижевни текст увидом у његове интеграционе чиниоце (доживљајни контекст, тематско-мотивски 

слој, композиција, ликови, форме приповедања, идејни слој, језичко-стилски аспекти...).  

2.СЈК.2.2.2. Познаје књижевнотеоријску терминологију и књижевнотеоријска знања адекватно примењује у тумачењу 

књижевних дела предвиђених програмом.  

2.СЈК.2.2.3. Разликује методе унутрашњег и спољашњег приступа у интерпретацији књижевноуметничког и књижевнонаучног 

дела и адекватно их примењује приликом разумевања и тумачења ових врста дела.  

2.СЈК.2.2.4. Уочава и образлаже поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевноуметничких и књижевнонаучних 

дела у оквиру школске лектире; процењује да ли је сложенији књижевнонаучни текст (аутобиографија, биографија, мемоари, 

дневник, писмо, путопис...) добро структуриран и кохерентан, да ли су идеје изложене јасно и прецизно; уочава стилске 

поступке у књижевноуметничком и књижевнонаучном тексту; процењује колико одређене одлике текста утичу на његово 

разумевање и доприносе тумачењу значења текста.  

2.СЈК.2.2.5. Образлаже основне елементе књижевности као дискурса у односу на остале друштвене дискурсе (нпр. 

присуство/одсуство приповедача, приповедни фокус, статус историјског и фиктивног итд.).  
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2.СЈК.2.2.6. Приликом тумачења књижевноуметничких и књижевнонаучних дела из школског програма примењује знања о 

основним књижевноисторијским и поетичким одликама стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске 

књижевности.  

2.СЈК.2.2.7. Самостално уочава и анализира проблеме у књижевном делу и уме да аргументује своје ставове на основу 

примарног текста.  

2.СЈК.2.2.8. Активно користи препоручену и ширу, секундарну литературу (књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, 

теоријску) у тумачењу књижевноуметничких и књижевнонаучних дела предвиђених програмом.  

2.СЈК.2.2.9. На основу дела српске и светске књижевности развија читалачке вештине, способности и знања од значаја за 

тумачење и вредновање различитих књижевноуметничких и књижевнонаучних дела и за развијање језичког, литерарног, 

културног и националног идентитета; има изграђен читалачки укус својствен културном и образованом човеку.  

3. Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА  

2.СЈК.2.3.1. Говори у званичним ситуацијама, јавно и пред већим аудиторијумом о темама из области језика, књижевности и 

културе, користећи се књижевним језиком и одговарајућом терминологијом; учествује у јавним разговорима са више учесника; 

процењује слушаоца односно аудиторијум и обликује свој говор према његовим потребама и могућностима; има потребу и 

навику да развија сопствену говорну културу; с пажњом и разумевањем слуша теже излагање (нпр. предавање) с темом из језика, 

књижевности и културе; слуша критички, процењујући говорникову аргументацију и објективност.  

2.СЈК.2.3.2. Саставља сложенији говорени и писани текст (из језика, књижевности или слободна тема) користећи се описом, 

приповедањем и излагањем (експозицијом); у говореној или писаној расправи прецизно износи своје идеје и образлаже свој став; 

труди се да говори и пише занимљиво, правећи прикладне дигресије и бирајући занимљиве детаље и одговарајуће примере; 

уочава поенту и излаже је на прикладан начин; прецизно износи свој доживљај и утиске поводом књижевног или другог 

уметничког дела; сажето препричава сложенији књижевни текст и резимира сложенији књижевни и неуметнички текст на теме 

непосредно везане за градиво; пише извештај и реферат; примењује правописну норму у случајевима предвиђеним програмом.  

2.СЈК.2.3.3. Има способност и навику да у различите сврхе (информисање, учење, лични развој, естетски доживљај, забава...) 

чита теже текстове (књижевноуметничке текстове, стручне и научнопопуларне текстове из области науке о језику и 

књижевности, текстове из медија); има изграђен читалачки укус својствен културном и образованом човеку; примењује сложене 

стратегије читања; бира стратегију читања која одговара сврси читања.  

2.СЈК.2.3.4. Разуме сложенији књижевни и неуметнички текст: препознаје његову сврху; проналази експлицитне и имплицитне 

информације; издваја информације према задатом критеријуму; издваја главне идеје; прати развој одређене идеје; пореди 

информације и идеје из двају или више текстова да би разумео одговарајући значењски или стилски аспект према задатом 

критеријуму; анализира и тумачи оне системе мотивације који се у књижевном делу јављају при обликовању (карактеризацији) 

ликова и изградњи догађаја (због бољег и потпунијег разумевања значења књижевног дела); тумачи (на нивоу разумевања) 

текстове ослањајући се на други текст/текстове.  
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2.СЈК.2.3.5. Критички промишља сложенији књижевни и неуметнички текст: раздваја објективну чињеницу од ауторове 

интерпретације; процењује да ли је аутор текста неутралан или ангажован односно пристрастан, и образлаже своју процену; 

разликује експлицитне и имплицитне ауторове ставове; аргументовано вреднује да ли аутор сложенијег експозиторног или 

аргументативног текста погодног за обраду градива из језика и књижевности износи све потребне информације и да ли даје 

довољне и веродостојне доказе за то што тврди.  

2.СЈК.2.3.6. Процењује да ли је сложенији неуметнички текст погодан за обраду градива из језика и књижевности добро 

структуриран и кохерентан, да ли су идеје изложене јасно и прецизно; уочава стилске поступке у овим текстовима; процењује 

колико одређене одлике текста утичу на његово разумевање.  

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на напредном нивоу у свакој области.  

Напредни ниво 

1. Област ЈЕЗИК  

2.СЈК.3.1.1. Разуме да постоји тесна веза између језика и мишљења; јасан му је појам категоризације; познаје конверзационе 

максиме (квалитета, квантитета, релевантности и начина); разуме појам информативне актуализације реченице и зна како се она 

постиже; јасан му је појам текстуалне кохезије.  

2.СЈК.3.1.2. При подели речи на слогове позива се на правила; акцентује једноставније примере.  

2.СЈК.3.1.3. Има детаљнија знања о морфологији у ужем смислу и творби речи у српском језику (дели реч на творбене морфеме у 

сложенијим случајевима и именује те морфеме).  

2.СЈК.3.1.4. Има детаљнија знања о употреби падежа и глаголских облика; уме да анализира компликованије реченице грађене 

по различитим моделима; познаје специјалне независне реченице; познаје различита решења у вези с конгруенцијом.  

2.СЈК.3.1.5. Има основна знања о речницима и структури речничког чланка.  

2. Област КЊИЖЕВНОСТ  

2.СЈК.3.2.1. Чита, доживљава и самостално тумачи књижевноуметничка и књижевнонаучна дела из обавезног школског 

програма, као и додатне (изборне) и факултативне књижевноуметничке и књижевнонаучне текстове; током интерпретације 

поуздано користи стечена знања о стваралачком опусу аутора и књижевноисторијском контексту.  

2.СЈК.3.2.2. Влада књижевнотеоријском терминологијом и теоријска знања адекватно примењује у тумачењу 

књижевноуметничких и књижевнонаучних дела која су предвиђена школским програмом и других дела ове врсте различитих 

жанрова, изван школског програма.  

2.СЈК.3.2.3. У процесу тумачења књижевноуметничког и књижевнонаучног дела, одабира, примењује и комбинује адекватне 

методе унутрашњег и спољашњег приступа.  

2.СЈК.3.2.4. Уочава и тумачи поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевноуметничких и књижевнонаучних 

текстова у оквиру школске лектире и изван школског програма; процењује и пореди стилске поступке у наведеним врстама 

текстова.  
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2.СЈК.3.2.5. Разуме основне елементе књижевности као дискурса (пореди нпр. присуство/одсуство приповедача, приповедни 

фокус, статус историјског и фиктивног итд.) у односу на остале друштвене дискурсе и та сазнања употребљава у тумачењу 

књижевних дела.  

2.СЈК.3.2.6. Приликом тумачења и вредновања књижевноуметничких и књижевнонаучних дела примењује и упоређује 

књижевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске књижевности.  

2.СЈК.3.2.7. Самостално уочава и тумачи проблеме и идеје у књижевном делу и своје ставове уме да аргументује на основу 

примарног текста и литерарно-филолошког контекста.  

2.СЈК.3.2.8. У тумачењу књижевног дела критички користи препоручену и самостално изабрану секундарну литературу 

(књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, теоријску).  

2.СЈК.3.2.9. На основу дела српске и светске књижевности (у обавезном и сопственом избору) и секундарне литературе шири 

читалачка знања, примењује стратегије читања које су усаглашене са типом књижевног дела и са читалачким циљевима 

(доживљај, истраживање, стваралаштво); развија језички, литерарни, културни и национални идентитет.  

3. Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА  

2.СЈК.3.3.1. Дискутује о сложеним темама из језика, књижевности и културе; дискутује о смислу и вредностима књижевних 

текстова и о сврси и вредностима неуметничких текстова користећи стручну терминологију.  

2.СЈК.3.3.2. Излаже (у званичним ситуацијама, јавно и пред већим аудиторијумом) и пише о темама из области језика, 

књижевности и културе; има развијене говорничке (ораторске) вештине; претпоставља различите ставове аудиторијума и у 

складу с тим проблематизује поједине садржаје; препознаје и анализира вербалну и невербалну реакцију саговорника односно 

аудиторијума и томе прилагођава свој говор; слушајући говорника, процењује садржину и форму његовог говора и начин 

говорења.  

2.СЈК.3.3.3. Композиционо и логички складно пише стручни текст на теме из књижевности и језика, као и новински чланак.  

2.СЈК.3.3.4. Организује, класификује, уопштава и на сличан начин обрађује информације из књижевних и неуметничких текстова 

на основу задатог и/или самостално постављеног критеријума.  

2.СЈК.3.3.5. Продубљено критички промишља сложенији текст: процењује колико сложенији експозиторни текст успешно 

преноси информације публици којој је намењен, уочавајући које информације недостају; издваја доказну грађу на којој аутор 

аргументативног текста заснива своје ставове и одређује средства којима их износи; запажа ауторове грешке у закључивању и 

сл.  

2.СЈК.3.3.6. Процењује стилске поступке у књижевном и неуметничком тексту; пореди стилске поступке у два сложена текста 

(или више њих); тумачи њихову улогу у остваривању естетских и значењских одлика наведених врста текстова.  

2.СЈК.3.3.7. Изграђује свест о себи као читаоцу - развија читалачку ауторефлексију (разуме улогу читања у сопственом развоју; 

има развијену, критичку свест о својим читалачким способностима...).  
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НАПОМЕНА: Због преклапања у више наставних тема/модула  образовни стандарди ће бити прецизније одређени у оперативним 

(месечним)  плановима. 

Начин остваривања програма  

УВОДНА ОБЈАШЊЕЊА  

Зависно од разреда и садржаја годишњи фонд часова наставе овог предмета распоређен је тако да је за подручје књижевност издвојено око 60%, а 

за друга два (језик и култура изражавања) око 40% часова.  

У оквиру тог фонда планирани садржаји се обрађују са 70% часова. Осталих 30% часова предвиђено је за понављање, утврђивање, вежбање и 

систематизовање програма.  

Циљ и задаци чине целину и остварују се током четири године - систематски и континуирано - у свим предвиђеним програмско-тематским 

подручјима и видовима рада.  

Сви садржаји распоређени су по разредима, подручјима, областима и темама уз примену начела поступности, корелације, интеграције и 

примерености узрасту.  

Садржаји књижевности конкретизовани су по разредима, сегментима (књижевност и лектира), а обухватају књижевнотеоријско и 

књижевноисторијско проучавање књижевноуметничких дела и књижевности жанровски распоређених.  

Подручје језик обухвата изучавање језика као система. У садржаје овог подручја уграђени су елементи опште лингвистике и правописа.  

Подручје култура изражавања обухвата облике и врсте у области усменог и писменог изражавања (по разредима). У овој области планиране су 

говорне и писмене вежбе, домаћи задаци и писмени задаци, који треба да се раде наизменично ћирилицом и латиницом.  

Ради што успешније реализације бројних захтева и садржаја неопходна је и стална сарадња наставника српског језика и књижевности с 

наставницима других предмета (историје, сродних општестручних и ужестручних предмета), стручним сарадницима (школским библиотекаром - 

медијатекаром, педагогом, психологом) и органима (стручним активом и већима), родитељима ученика и међуопштинском (регионалном) 

просветно-педагошком службом; такође је корисна сарадња наставника и са одређеним институцијама (народном библиотеком, домом културе, 

биоскопом, локалним новинама, радио-станицом и др.).  

Квалитет и трајност знања, умења, вештина и навика ученика у многоме зависе од принципа, облика, метода и средстава који се користе у 

образовно-васпитном процесу. Због тога савремена настава српског језика и књижевности претпоставља остваривање битних задатака и садржаја 

програма уз максимално могућу мисаону активност ученика (субјеката у настави), поштовање одређених дидактичких принципа (посебно: свесне 

активности ученика, научности, примерености, поступности, систематичности и очигледности), као и адекватну примену оних наставних облика, 

метода, поступака и средстава чију су вредност утврдиле савремена пракса и методика наставе српског језика и књижевности (пре свега: разни 

видови групног и индивидуалног рада примерени могућностима ученика, методе - дијалошка, текстуално-графичке демонстрације и самосталних 

радова ученика, средства - уџбеници, приручници, разне врсте текстова и графичких приказа, графофолије, наставни и други филмови, радио и 

телевизијске емисије и сл.). Избор одређених наставних облика, метода, поступака и средстава условљен је, пре свега, наставним садржајем и 

циљевима (образовним, васпитним и функционалним), које треба остварити на једном часу српског језика и књижевности.  
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Редовна настава српског језика и књижевности изводи се у специјализованим учионицама и кабинетима за овај предмет, који треба да буду 

опремљени у складу са нормативима за средње стручне школе. Делимично, она се организује и у другим школским просторијама (библиотеци - 

медијатеци, читаоници, аудиовизуелној сали и сл.).  

У настави српског језика и књижевности користе се одобрени уџбеници и приручници и библиотечко-информацијска грађа од значаја за 

остваривање задатака и садржаја програма овог предмета, односно за систематско оспособљавање ученика за самостално коришћење разних 

извора сазнања у настави и ван ње.  

У односу на досадашњи, овај програм доноси извесне промене и новине, које треба имати у виду приликом планирања (глобалног и оперативног) 

и реализације предвиђених задатака и садржаја. Посебно су значајне ове промене и новине у програму: измењен је недељни и годишњи фонд 

часова у свим разредима средњих стручних школа као и начин расподеле предвиђеног годишњег фонда часова на поједине сегменте програма; 

обезбеђен је адекватнији однос између часова обраде и других типова часова: кориговани су циљ и задаци наставе; измењени су структура и 

садржаји подручја књижевност и језик; у програм је укључен садржај проучавања књижевног дела. Уведена је област лектире, укључени су нови 

аутори и наслови; одређени су основни књижевнотеоријски појмови који се усвајају током обраде одговарајућих дела: створени су предуслови за 

креативно испољавање наставника и прилагођавање васпитно-образовног рада различитим ситуацијама у пракси, као и за појачавање стваралачке 

сарадње наставника и ученика.  

КЊИЖЕВНОСТ  

Ово програмско-тематско подручје обухвата најзначајнија дела из српске и светске књижевности, која су распоређена у књижевноисторијском 

континуитету од старог века до данас.  

Од историјског континуитета одступа се само у поглављу увод у проучавање књижевног дела у И разреду и проучавање књижевног дела у ИВ 

разреду, као и у поглављу лектира.  

Програм И разреда је за почетак предвидео увод у проучавање књижевног дела (књижевнотеоријски приступ) како би се избегло нагло 

прелажење са тематског проучавања, карактеристичног за наставу овог предмета у основној школи, на проучавање историје књижевности, тј. 

изучавање књижевноуметничких дела у историјском контексту. Уз тај основни разлог треба имати у виду и друга преимућства оваквог приступа: 

наставник ће стећи увид у књижевноисторијска знања која су ученици понели из основне школе. Та знања ће се систематизовати, проширити и 

продубити, чиме ће се остварити ваљанији пут за сложенији и студиознији приступ књижевним делима какав захтева програм књижевности у 

средњим стручним школама.  

Наставник српског језика и књижевности у средњим стручним школама треба да пође од претпоставке да је ученик у основној школи стекао 

основна знања:  

- из теорије књижевности: тема, мотив, фабула; лик, карактер; структура прозног књижевног дела; књижевни родови и врсте;основна 

језичкостилска изражајна средства; усмена и писана књижевност; структура лирске песме; стих, строфа, рима, ритам; структура драмског дела; 

дијалог, монолог, драмска врста, драма и позориште, филм, радио-драма, телевизијска драма;  

- из основа сценске и филмске културе: слика, реч, звук, филмска музика, ситуација, радња, јунаци филма, елементи филмског израза, филмске 

врсте, од синопсиса до сценарија; филм, телевизија, књижевност (сличност и разлике).  
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Са стеченим знањима, која се у програму средњих стручних школа проширују и продубљују, ученик може активно да учествује у интерпретацији 

књижевног дела.  

Проучавање књижевног дела дато је, такође посебно место у ИВ разреду, када су ученици зрелији и способнији за упознавање слојевитије 

структуре књижевноуметничког дела и књижевних методологија.  

Интерпретативно-аналитички методички систем је основни вид наставе књижевности и њега треба доследно примењивати приликом упознавања 

ученика са изабраним књижевним делима која су предвиђена програмом. Наравно, не треба очекивати да се сва програмом предвиђена дела 

обрађују на нивоу интерпретације као најпотребнијег аналитичко-синтетичког приступа књижевном делу. Наставник треба да процени на којим 

ће делима радити интерпретацију, а на којим осврт, приказ или, пак, проблемско-стваралачки методички систем.  

Нема сумње да овакав програм књижевности у средњим стручним школама повремено тражи и примену експликативног методичког система када 

се мора чути наставникова реч, и то најчешће приликом давања информација о епохама које се проучавају, као и у свим другим ситуацијама у 

којима наставник не може рачунати на ученикова предзнања (на пример: основне информације о почецима писмености, да је његов говор модел 

правилног, чистог и богатог језика каквом треба да теже његови ученици).  

Књижевна дела из програма лектира имају равноправан третман са делима из обавезног програма књижевности и обрађују се по истом 

методичком систему. Треба напоменути да се из лектире која је дата по избору ученика и наставника не морају обрадити сви писци, већ 

књижевно дело оног писца за које се опредељују ученици и наставник.  

ЈЕЗИК  

Програм наставе језика у средњим стручним школама конципиран је тако да омогући ученицима стицање знања и о језику као друштвеној појави 

и о језику као систему знакова. Циљ је да ученици, поред знања о свом матерњем језику, стекну и опште лингвистичка односно 

социолингвистичка знања неопходна образованом човеку. Ова општа знања су функционално повезана са наставом матерњег језика. Главни део 

тих знања обрађује се у сегменту општи појмови о језику (на почетку програма за први и на крају програма за четврти разред). Као у уводном 

делу сегмента књижевни језик (у првом разреду) и сегменту језички систем и науке које се њиме баве; али се општи појмови обрађују и током 

целе наставе - у вези са одговарајућим партијама о српском као матерњем језику. Инсистирање на једном теоријски и методички вишем нивоу 

изучавању језичких појава даје нови квалитет настави која обухвата и знања с којима су се ученици сретали у основној школи. Ова знања, поред 

своје општеобразовне вредности и значаја за олакшавање и побољшавање наставе српског језика, треба да послуже и лакшем савлађивању 

градива из страних језика.  

Део програма књижевни језик (први и други разред) вишеструко је значајан. Његовом реализацијом ученици треба да стекну знања и изграде 

одговарајуће ставове о српском књижевном језику и о значају књижевнојезичке норме и језичке културе. Овај део програма укључује и наставу о 

развоју књижевног језика.  

У сегменту програма посвећеног организацији и функционисању језичког система не обрађују се само чисто граматички аспекти језичког система 

већ се обухватају и функционални аспекти. Зато су, између осталог, у синтаксу унети и елементи лингвистике текста и граматике. Посебан је 

значај дат лексикологији (која се надовезује на део о творби речи), и то не само да би ученици стекли више знања о речничком благу свога језика 

него и да би развили правилан однос према разним појавама у лексици.  
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У обради свих сегмената програма треба се надовезивати на знања која су ученици стекли током претходног школовања. Међутим, овде није реч 

о простом обнављању и утврђивању раније стечених знања, него о добијању целовите слике о српском језику, и као што је већ речено, о усвајању 

једног квалитативно вишег приступа проучавању језичке организације и језичких законитости.  

Веома је важно да се настава језика повеже са осталим деловима овог наставног предмета. Наиме, ова настава пружа лингвистичка знања која ће 

бити подлога за тумачење језика и стила књижевних дела, с тим што ова дела пружају и одговарајући материјал за уочавање естетске функције 

језика. С друге стране, настава језика се мора повезати и са наставом културе изражавања. Тиме ће лингвистичка знања (о акценатском систему, 

творби речи, лексикологији, синтакси итд.), као и проучавање правописа, допринети да ученици боље и поступније усвоје књижевнојезичку 

норму и да побољшају своје изражајне способности.  

КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА  

Вежбе у усменом изражавању треба у средњим стручним школама да дају одређени степен правилне артикулације, дикције, интонације, ритма и 

темпа у читању и казивању лирског, епског и драмског текста. Ове се вежбе, по правилу, реализују у току обраде књижевног текста на тај начин 

што ће наставник, директно, својим читањем, говорењем или уз помоћ снимка, анализирати одговарајуће елементе правилног усменог 

изражавања како би их ученици уочили. Стечена сазнања трансформишу се у вештине и умења на тај начин што ученици интерпретирањем 

књижевних текстова настоје да сами достигну одговарајући степен вештине и умења ове врсте. Стечене способности се даље увежбавају 

различитим облицима усменог изражавања ученика (извештавање, расправљање, реферисање и др.). Већина предвиђених облика ове наставе 

непосредно се укључује у наставу књижевности или примене за израду писмених састава.  

У првом разреду (делимично и у другом) веома је упутно да наставник ученицима демонстрира методологију израде писменог састава. У том 

смислу корисно је комбиновати индукцију и дедукцију. На одабраном узорку (расправа, извештај и др.) треба анализирати његову композицију, 

функцију одељака и остале елементе (примереност стила и сл.). Затим се ученицима може дати задатак да припреме грађу о једној теми, али да 

прикупљену грађу не обликују већ да се то уради на часу. Вежба у методологији израде писменог састава на основу прикупљене грађе требало би 

да буде демонстрација целокупног поступка израде писменог састава: од анализе теме, одређивања њеног тежишта, селекције прикупљене грађе, 

распореда појединости с гледишта добре композиције, до обликовања грађе и рада на усавршавању текста. Рационализација наставе у овом послу 

постиже се на тај начин што ће узорак текста бити у вези с књижевним делом из програма за одређени разред.  

И диференцирање функционалних стилова ваља обављати на узорцима које је наставник одабрао. Да би ученик био оспособљен да свој језик и 

начин изражавања подеси врсти писменог састава (излагања), треба да напише конкретан састав (припреми излагање). Вежбе ове врсте треба 

понављати све док сваки ученик не буде оспособљен да се служи одређеним облицима изражавања. Да би се постигао већи наставни учинак, 

корисно је наћи неопходну психолошку мотивацију. Због тога ученике треба обавестити не само о коначном циљу који се жели постићи 

одређеним системом вежбања него и о сврсисходности појединих парцијалних вежбања која чине интегралну целину. Тако, на пример, ако су 

ученици обавештени да ће следећи писмени задатак бити у форми расправе или приказа, онда и конкретне вежбе треба да буду подређене том 

циљу. Наставник ће на одабраном моделу конкретног облика изражавања показати ученицима његове битне карактеристике, подразумевајући ту 

и примереност језика и стила. После тога ученици у форми домаћег задатка чине прве покушаје да самостално напишу састав одређене врсте. 

Читањем и коментарисањем домаћих задатака ученици се даље оспособљавају у писменом изражавању и овладавању одређеним врстама састава. 
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Када је наставник стекао утисак да су сви ученици релативно овладали одређеном врстом писменог изражавања, утврђује час израде школског 

писменог задатка. Резултати таквог поступка показују се у школском писменом задатку, па се на основу њих планира даљи рад на усавршавању 

културе изражавања ученика. Ако више ученика не постигне одређени успех, цео се процес понавља.  

Оквирни број часова који је предвиђен за усмено и писмено изражавање означава укупно време, а не и број вежби у току наставне године 

(препоручује се организовање већег броја краћих вежби с прецизно одређеним циљевима).  

Током наставне године ученицима се дају писмени задаци (у складу са облицима и врстама наведеним у програму културе изражавања). По 

правилу, наставник је обавезан да прегледа и анализира задатке свих ученика. Одабрани задаци (не само најуспешнији) читају се и коментаришу 

на часу (делу часа). Поред писмених, у складу са захтевима програма, наставник даје ученицима и друге врсте конкретних домаћих задатака 

(усмених, практичних - примерених могућностима ученика и њиховој оптерећености разним обавезама).  

Израда школског писменог задатка, по правилу, траје један час. Изузетно, кад то поједини облици писменог изражавања изискују, израда задатака 

може трајати и дуже од једног часа.  

 

 

 

Образовни профил: Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина 

Предмет: Енглески језик 

Разред: Други 

Службени гласник РС-Просветни гласник: ("Сл. гласник СРС – Просветни гласник", бр. 6/90 i " Сл. гласник СРС – Просветни гласник", бр 

4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 

10/2009, 5/2010, 8/2010 - испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015 i 11/2016) 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 70 / / / 70 

Недељни 2 / / / 2 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ:  Ученици: 

- развијају језичке вештине: слушање, читање, говор, писање у оквиру теме  

- активирају и развијају речник у оквиру теме 
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- изражавају *комуникативне функције  у оквиру теме 

- стичу и примењују *знања о језику  у оквиру теме 

*  Комуникативне функције 

      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 изражавањеслагања и неслагања 

17. Тражење и давање дозволе 

18. Исказивање честитки 

19. Исказивање препоруке 

20. Изражавање хитности и обавезности 

21. Исказивање сумње и несигурности 

* Знања о језику 

ИМЕНИЦЕ   

Множина именица (бројиве и небројиве) 

Члан (одређени и неодређени у у ширем контексту)  

Заменички облици 

Заменице- личнезаменице у функцији објекта и субјекта, показне и односне заменице 

Детерминатори- показни, неодређени, присвојни 

Придеви- компарација,  
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Бројеви-прости и редни 

Квантификатори 

ГЛАГОЛИ  

Обнављање обрађених глаголских времена  (Simple and continuous forms)   

Пасивне конструкције –садашње и прошло време 

Предлози и прилози за оријентацију у времену и простору 

Први и други кондиционал 

Модални глаголи: should, will,may must, might 

Going to и will- начини изражавања будућности. 

РЕЧЕНИЦА 

- Систематизација свих типова упитних реченица 

Директне и индиректна питања 

- Индиректни говор- рецептивно и продуктивно 

- А) изјаве и питања- без промене глаголског времена 

- Б) молбе, захтеви, наредбе 

Индиректни говор само рецептивно 

А) изјаве са променом глаголских времена 

- одређене временске клаузе 

- сложене временске клаузе, узрочне клаузе, допусне клаузе    

Задаци: Оперативни задаци на нивоу језичких вештина  

СЛУШАЊЕ   Оспособљавање ученика за разумевање усменог говора. 

ЧИТАЊЕ   Оспособљавање ученика за функционално читање и разумевање различитих, узрасно и садржајно примерених врста текстова ради 

информисања, извршавања упутстава и остварења естетског доживљаја (читање ради личног задовољства).  

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

ПИСАЊЕ   Оспособљавање ученика за писање краћих текстова различитог садржаја. 

СОЦИОКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА   Стицање и овладавање социокултурним компетенцијама неопходним за писану и усмену употребу 

језика. 

МЕДИЈАЦИЈА И ПРЕВОЂЕЊЕ   У ситуацији када посредује између особа (вршњака или одраслих) које не могу да се споразумевају, у 

неформалним ситуацијама, сажимајући и делом преводећи,  ученик може да користи  усмену медијацију или писану медијацију и превођење. 

Активности наставника: 

-  Даје упутства и објашњења ученицима, бележи и благовремено обавештава ученике о њиховом напретку. 
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Активности ученика: 

- Разуме разговетан говор или краћи текст о теми.  

- Учествује у разговору о теми. 

- Може да напише или каже кратке одговоре на питања из дате теме. 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  по 

теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Образовање и култура 

2.СТ.1.5.2 

2.СТ.2.5.2 

2.СТ.1.4.2 

2.СТ.2.4.2 

2.СТ.1.2.5 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.1.4 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.4.4 

На крају наставне теме ученик ће бити у стању 

да: говори о школском животу, о будућности, да 

даје понуде и предлоге, дискутује о друштвеним 

питањимаприча о правилима, пита и даје савете, 

и употреби граматичке јединице:will and going 

to, zero conditional, first conditional,may, might, 

will, expressing probability, second conditional, I 

wish, must, have to... ,   примени знање стечено на 

часовима на конкретним примерима кроз вежбу, 

уз помоћ модела напише формално писмо . 

Ученик ће бити у стању да: на основу урађене 

контролне вежбе сагледа у којој мери је савладао 

наставне јединице обрађене и утврђене на  

претходним часовима. 

Српски језик и 

књижевност 

21 9 12 

2. Животне приче и догађаји 

2.СТ.1.5.2 

2.СТ.2.5.2 

2.СТ.1.4.2 

2.СТ.2.4.2 

2.СТ.1.2.5 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.1.4 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.4.4 

На крају наставне теме ученик ће бити у стању 

да: говори о успеху и спорту, највећим 

достигнућима у људској историји, изражава и 

оправдава своје мишљење, оправдава своја 

мишљења.препозна и употреби граматичке 

јединице:други кондиционал, past perfect,used to 

I wish verbs+prepositions ,   примени знање 

стечено на часовима на конкретним примерима 

кроз вежбу, уз помоћ модела напише 

Српски језик и 

књижевност 

22 9 13 
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аргументативни есеј. 

Ученик ће бити у стању да: на основу урађеног 

писменог задатка сагледа у којој мери је 

савладао наставне јединице обрађене и утврђене 

на  претходним часовима, на основу урађене 

исправке писменог задатка сагледа грешке које 

је правио и научи оно што није знао. 

3. 
Медији-штампа и 

телевизија 

2.СТ.1.5.2 

2.СТ.2.5.2 

2.СТ.1.4.2 

2.СТ.2.4.2 

2.СТ.1.2.5 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.1.4 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.4.4 

Ученик ће бити у стању да: на основу урађеног 

писменог задатка сагледа у којој мери је 

савладао наставне јединице обрађене и утврђене 

на  претходним часовима, на основу урађене 

исправке писменог задатка сагледа грешке које 

је правио и научи оно што није знао. 

На крају наставне теме ученик ће бити у стању 

да: разуме и дискутује о причама из новина, 

уради анкету, прича о филмовима, да саопштава 

и реагује на вести, да напише критику филма, да 

дискутује о друштвеним и еколошким питањима, 

опише процес; препозна и употреби граматичке 

јединице: reported speech, question tags, the 

passive, past, present, future simple, present perfect  

примени знање стечено на часовима на 

конкретним примерима кроз вежбу. Ученик ће 

бити у стању да: на основу урађене контролне 

вежбе сагледа у којој мери је савладао наставне 

јединице обрађене и утврђене на  претходним 

часовима. 

Ученик ће бити у стању да: сагледа у којој мери 

је савладао наставне јединице обрађене и 

утврђене на  претходним часовима. 

Српски језик и 

књижевност 

19 7 12 
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4. Језик струке 

2.СТ.2.2.5 

2.СТ.2.5.2 

2.СТ.2.3.5 

 

Ученик ће бити у стању да: прочита и преведе 

текстове о својој струци, одговори на питања о 

текстoвима обрађеним на  часовима чија је тема 

језик струке, преприча текстове, употреби речи 

везане за језик струке у конкретним примерима. 

Српски језик и 

књижевност 

8 4 4 

Начини 

оцењивања 

усменим путем, контролна вежба, 

писмени задатак, посматрање 

активности на часу 

                                                                     Укупно: 70 29 41 

Образовни стандарди: 

• 2.СТ.1.5.2 Саставља кратке, разумљиве реченице користећи једноставне језичке структуре. 

• 2.СТ.2.5.2 Правилно разуме и користи већи број сложенијих језичких структура. 

• 2.СТ.1.4.2 Пише приватно писмо о аспектима из свакодневног живота (нпр. Описује људе, догађаје, места, осећања). 

• 2.СТ.2.4.2 У приватној преписци, тражи или преноси информације, износи лични став и аргументе 

• 2.СТ.1.2.5 Разуме кратке адаптиране одломке књижевних дела, и друге поједностављене текстове који се односе на 

цивилизацијске тековине, културу и обичаје свог и других народа. 

• 2.СТ.1.3.7 Излаже једноставне, блиске садржаје у вези са културом и традицијом свог и других народа. 

• 2.СТ.1.1.4 Схвата смисао прилагођеног аудио и видео записа у вези с темама из свакодневног живота (стандардни говор, 

разговетни изговор и спор ритам излагања 

• 2.СТ.1.4.4 Пише једноставне текстове према моделу, уз помоћ илустрација, табела, слика, графикона, детаљних 

упутстава. 

• 2.СТ.2.2.5 Проналази специфичне појединости у дужем тексту са претежно сложеним структурама, у коме се износе 

мишљења, аргументи и критике(нпр. новински чланци и стручни текстови). 

• 2.СТ.2.3.5 Излаже већ припремљену презентацију о темама из свог окружења или струке. 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

1. слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом који чита наставник или који ученици чују са звучих записа;. 

2. рад у паровима, малим и великим групама (мини-дијалози, игра по улогама, симулације,  итд.); 

3. мануалне активности (израда паноа, презентација, зидних новина, постера за учионицу или родитеље и сл.); 

4. дебате и дискусије примерене узрасту (дебате представљају унапред припремљене аргументоване монологе са ограниченим трајањем, док 

су дискусије спонтаније и неприпремљене интеракције на одређену тему); 
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Образовни профил: Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина 

Предмет: Физичко васпитање 

Разред: Други 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи  70   70 

Недељни  2   2 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ:  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 специфичним 

условима живота и рада 

Посебни циљеви предмета: 

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 положаје 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 поремећаје, на основу чега се 

програмирају се посебни садржаји, којима се обезбеђује превенција. 
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Активности наставника:  

Уупознаје ученике са циљевима и исходима наставе / учења, планом рада и начинима оцењивања; даје информације о наставној јединици, 

демонстрира је, прати вежбање ученика, континуирано прати њихов рад и напредак и оцењује их , организује групна такмичења ученика 

Активности ученика:  

Прате  усмено излагање наставника, прате презентовање градива и демонстрацију наставних јединица, вежбају, постављају питања, 

демонстрирају савладано градиво, учествују у групним такмичењима 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. 

Здравствена култура и 

физичка активност, као 

основа за реализовање 

постављених циљева и 

исхода;  

 

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

- 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;  

Екологија, 

биологија 

2 2 / 

2. 

Развој моторичких и 

функционалних способности 

човека, као основа за 

реализовање постављених 

циљева и исхода  

 

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

- 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 

Екологија, 

биологија 

4 / 4 
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игара за развој: снаге, брзине, 

издржљивости, гипкости, спретности и 

окретности; 

3. 

Усвајање знања, умења и 

вештина из спортских грана и 

дисциплина као основа за 

реализовање постављених 

циљева и исхода 

Атлетика 

 

 

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

-  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 

Екологија, 

биологија 

14 / 14 

4. 
Спортска гимнастика: 

(Вежбе на справама и тлу) 
 

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

- 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 

Екологија, 

биологија 

10 / 10 

5. 
Спортска игра (по избору) 

 
 

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да:  

- 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 

Екологија, 

биологија 

34 / 34 
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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 

активностимаи 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 
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пријатељства, буде истрајан је у својим 

активностима. 

- Се правилно односи према окружењу у 

којме вежба, рекреира се и бави се спортом, 

што преноси у свакодневни живот; 

6. 

Физичка, односно спортска 

активност: у складу са 

могућностима школе. 

 

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да:  

- Учествује на школском такмичењу и у 

систему школских спортских такмичења. 

 

6 / 6 

Начини 

оцењивања 

Праћење напретка ученика 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  

                                                                     Укупно: 70 2 68 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

• 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 позитиво 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 активнан опоравк 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. 

Предмет се реализује кроз следеће облике наставе: 

• теоријска настава (4 часа) 

• мерење и тестирање (8 часова) 

• практична настава (58 часова) 

Подела одељења на групе 
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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, пориступ 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. 

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 фаспитање дозвољена је истовремена реализација часа  

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. 
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Образовни профил: Техничар за компјутерско управљaње (CNC) машина 

Предмет: Математика 

Разред: Други 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 6/2018 

 

Годишњи и недељни фонд часова   

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 105 / / / 105 

Недељни 3 / / / 3 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ наставе математике је да ученици усвоје знања, развију вештине, формирају ставове потребне за схватање појава и законитости у природи, 

решавање разноврсних задатака из струке и свакодневног живота, наставак математичког образовања и самообразовања и развијање личности 

ученика. 

Задаци наставе математике су: 

- 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 простори разумевање узајамних односа геометријских фигура 

- Развијање систематичности, уредности, прецизности, темељности, истрајности, критичности у раду; 

- Оспособљавање за примену стечених знања како у математици тако и у осталим предметима; 

- Формирање математичке културе која подразумева свест о универзалности и примени математике и математичког начина мишљења; 

- Развијање способности потребних за решавање проблема и нових ситуација у процесу рада и свакодневном животу. 

Активности наставника: 

- редовно пратити рад и залагање ученика на часу, 

- водити рачуна о индивидуализацији приступу ученику, 

- подстицати ученике да опажају, примењују, препознају, упоређују, изводе закључке,  повезују знања са другим областима и другим 

предметима, решавају проблеме, практично примењују омогућити подстицајну средину за рад и учење, 

- охрабрује, помаже и подстиче ученике, 

- инсистирати на систематичности у раду и поштовању принципа и правила рада, 
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- инсистирати на практичној примени стечених знања, 

- оцењивањем мотивисати ученике за учење, 

- оцењивањем проценити ниво постигнућа ученика. 

Активности ученика: 

- активан приступ при излагању новог градива и изради задатака на часу, 

- практична примена стечених знања, 

- активно учешће у раду, 

- самопроцењивање напретка,  

- навести очекиване активности ученика с обзиром на тему ( запажа, упоређује, примењује, повезује, решава проблем, организује, 

повезује знања са другим областима, ослања се на претходно искуство.... ). 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Степеновање и кореновање 
2.МА.1.1.2. 

2.MA.2.1.5 

- наведе својства операција са степенима и 

примени их у трансформацијама израза 

- наведе својства  операција са коренима и 

примени их у трансформацијама израза 

- рационалише именилац разломка у 

једноставним случајевима 

- дефинише појам имагинарна јединица и 

комплексни број 

- сабира, одузима, множи и дели  два 

комплексна броја 

- одреди конјугован број датог комплексног 

броја  

-  израчуна модуо комплексног броја 

Стручни 

предмети, 

Основе 

електротехни

ке, 

Физика 

19 7 12 

2. 

Функција и график 

функције 

 

2.МА.1.3.3. 

- наведе примере функција 

- одреди знак, интервале монотоности, 

максимум и минимум на датом графику 

- прочита и разуме податак са графикона, 

Физика,хемиј

а ,стручни 

предмети 

6 2 4 
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дијаграма или из табеле и одреди минимум 

или максимум и средњу вредност зависне 

величине 

- •податке представљене у једном 

графичком облику представи у другом 

3. 
Квадратна једначина и 

квадратна функција 

2.МА.2.1.7. 

2.МА.1.1.6. 

2.MA.1.3.2 

2.МА1.3.3 

- реши непотпуну квадратну једначину у 

скупу R 

- наведе примере квадратне једначине која 

нема решења у скупу R 

- примени образац за решавање квадратне 

једнашине 

- примени Виетове формуле 

- одреди природу решења квадратне 

једначине 

- растави квадратни трином  

- скицира и анализира график квадратне 

функције(прочита нуле 

функције,максимум ,минимум,интрвале 

монотоности) 

- реши једноставну квадратну неједначину 

- реши систем линеарне и квадратне 

једначине 

- графички реши систем линеарне и 

квадратне једначине 

- реши систем линеарне једноставни 

квадратних једначина 

стручни 

предмети 
24 9 15 

4. 
Експоненцијална и 

логаритамска функција 

 2.МА.1.3.2 

2.МА1.3.3 

2.МА2.3.3. 

- прикаже аналитички,табеларно и графички 

експоненцијалну функцију и објасни њене 

особине 

- реши једноставне експоненцијалне 

једначине 

- прикаже аналитички,табеларно и графички 

Физика,хемиј

а ,стручни 

предмети 

20 7 13 
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логаритамску функцију  као инверзну 

функцију експоненцијалне и  објасни њене 

особине 

- реши једноставне логаритамске  једначине 

- објасни појам логаритма,наведе и примени 

правила логаритмовања 

- користи калкулатор за одређивање 

вредности логаритма 

5. 
Тригонометријске 

функције 

2.МА.1.3.2. 

2.МА.1.3.3. 

2.МА.2.3.3. 

- претвори угао изражен у степенима у 

радијане и обрнуто 

- користи тригонометријски круг(нпр. зна да 

прочита вредности тригонометријских 

функција произвољних углова типа 
𝟑𝝅

𝟒
+

𝟕𝝅) 

- израчуна остале тригонометријске 

функције ако је позната вредност једне 

тригонометријске функције примењујући 

основне тригонометријске идентичности 

- нацрта графике тригонометријских 

функција и анализира их 

- примени адиционе формуле у решавању 

једноставнијих задатака 

- примени тригонометријске функције 

двоструких углова и половине угла при 

решавању једноставнијих задатака 

- објасни појам инверзне тригонометријске 

функције 

- реши једноставнију тригонометријску 

једначину 

- примени синусну и косинусну теорему на 

решавање троугла 

Основе 

електротехни

к ,стручни 

предмети 

24 9 15 
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7. 
Писмени задаци са 

исправком 
   12 / 12 

Начини 

оцењивања 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1.усмену проверу знања 

2.писмену провера знања 

3. тестове знања 

Укупно: 105 34 71 

 

Образовни стандарди: 

2.МА.1.1.2. Израчунава вредност бројевног израза у коме се појављују сабирање, одузимање, множење, дељење, степеновање и кореновање и при 

томе по потреби користи калкулатор или одговарајући софтвер. 

2.MA.2.1.5. Трансформише алгебарске изразе. 

2.МА.1.3.3. Анализира графички представљене функције (одређује нуле, знак, интервале монотоности, екстремне вредности и тумачи их у 

реалном контексту). 

2.МА.1.1.6. Решава једноставне проблеме који се своде на линеарне неједначине и једноставне квадратне неједначине. 

2.МА.2.3.3. Уме да скоцира графике елементарних функција и да их трансформише користећи транслације и дилатације дуж координатних оса. 

2.М.1.3.2. Разуме појам,израчунава вредност и скицира график линеарне ,квадратне степене,експоненцијалне,логаритамске и тригонометријских 

функција синуса и косинуса. 

2.М.2.1.7. Решава квадратне и једноставне рационалне једначине. 

Начин остваривања програма :  

Настава се изводи са целим одељењем у учионици . 

Поред обавезних писмених  задатака реализују се и писмене провере знања у облику тестова и контролних вежби.  

У реализацији садржаја програма  

поред традиционалних метода  дијалошка са фронталним  

обликом рада  комбинују се и различите методе активног учења ,учење кроз пажљиво  

конструисане активности, учење кроз рад, извршавање задатака и личну акцију која треба да доведе  до постављених исхода на основу којих се 

врши вредновање рада ученика. 
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Образовни профил: Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина 

Предмет: Историја 

Разред: Други 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 72 / / / 72 

Недељни 2 / / / 2 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ: Циљ наставе историје је стицање хуманистичког образовања и развијање историјске свести; разумевање историјског простора и времена, 

историјских догађаја, појава и процеса и улоге истакнутих личности; развијање индивидуалног и националног идентитета; стицање и 

проширивање знања, развијање вештина и формирање ставова неопходних за разумевање савременог света; 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. 

Задаци:  Задаци наставе историје су да ученици: 

- стекну и прошире знања о националној и општој историји (политичкој, економској, друштвеној, културној...), да разумеју узроке и последице 

историјских догађаја, појава и процеса, и улогу истакнутих личности у развоју људског друштва;  

- поседују свест о повезаности појава из прошлости са појавама из садашњости;  

- разумеју да национална историја представља саставни део регионалне, европске и глобалне историје;  

- развијају истраживачки дух и критички однос према прошлости;  

- буду оспособљени за проналажење, прикупљање и коришћење информација датих у различитим симболичким модалитетима (историјске карте, 

графикони, табеле...) и њихово повезивање са претходним историјским знањем;  

- буду оспособљени да препознају различита тумачења истих историјских догађаја;  

- повезују стечена знања и вештине са садржајима сродних наставних предмета;  

- буду оспособљени за примену стечених знања и практичних вештина у свакодневном животу;  

- унапређују вештине неопходне за индивидуални и тимски рад (комуникативност, образлагање сопствених ставова, аргументовани дијалог...);  
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- развијају одговорност, систематичност, прецизност и позитиван став према учењу;  

- развијају свест о квалитету стеченог знања и потреби сталног усавршавања. 

Активности наставника:  Излаже наставни садржај, мотивише узченике, подстиче на дискусију, поставља питања, даје повратну информацију о 

напредовању ученика 

Активности ученика: Прате излагање наставника, закључују, постављају и одговарају на питања, повезују, раде и презентују реферате о 

личностима и догађајима. 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. 

Српска држава и 

државност 

2.ИС.1.1.1 

2.ИС.1.2.2 

2.ИС.1.2.3 

- 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 

Српски језик, 

Верска 

настава, 

Социологија, 

Грађанско 

васпитање, 

Филозофија 

30 19 11 
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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 

2. 

Српски народ у 

југословенској држави 

2.ИС.1.1.1 

2.ИС.1.2.2 

2.ИС.1.2.3 

- 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. 

Српски језик, 

Верска 

настава, 

Социологија, 

Грађанско 

васпитање, 

Филозофија 

20 12 8 

3. 

Достигнућа српске 

културе 

2.ИС.1.1.1 

2.ИС.1.2.2 

2.ИС.1.2.3 

- 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. 

Српски језик, 

Верска 

настава, 

Социологија, 

Грађанско 

васпитање, 

Филозофија 

10 7 3 



Машинска школа „Радоје Дакић“ 2018 -2022. 

 

 

357 

4. 

Српски народ и Србија 

у  

савременом свету 2.ИС.1.1.1 

2.ИС.1.2.2 

2.ИС.1.2.3 

- 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. 

Српски језик, 

Верска наст, 

Социологија, 

Грађанско 

васпитање, 

Филозофија 

12 5 7 

Начини 

оцењивања 

Усмено одговарање, контролне 

вежбе, пројекти ученика 
                                                                     Укупно: 72 43 29 

Образовни стандарди: 

2. ИС. 1.1.1. Разуме значење основних истроријских и појмова историјске науке 

2. ИС. 1.2.2 Уочава да постоје различита виђења исте историјске појаве на основу поређења више историјских извора 

2.ИС. 1.2.3 Препознаје предрасуде, стереотипе, пропаганду и друге видове пристасности у тумачењу појава у историјским и 

савременим изворима информација. 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

На почетку теме ученици ће бити 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. 

• садржаје ће бити прилагођени ученицима, како би најлакше и најбрже достигли наведене исходе,  

• наставник ће одредити 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), 

•  искористиће се велике могућности које историја као наративни предмет пружа у подстицању ученичке радозналости, која је у основи 

сваког сазнања, 
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• посебно место у настави историје ће имати 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 ће имати подстицајну функцију за развој историјског мишљења и критичке свести, не само у фази утврђивања и 

систематизације градива, већ и у самој обради наставних садржаја, 

 питања могу имати различите функције, као што су: фокусирање пажње на неки садржај или аспект, подстицање поређења, трагање за 

појашњењем, 

• настава ће помоћи  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 ће се користити различите облике организоване активности ученика (индивидуални рад, рад у пару, рад у групи, радионице или 

домаћи задатак),  

• наставе историје ће утицати 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, 

 

 

 

Образовни профил: Техничар за компјутерско управљање 

Предмет: Грађанско васпитање 

Разред: Други 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 37 / / / 37 

Недељни 1 / / / 1 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ: Циљ ове радионице је да ученици науче да анализирају и схвате избор проблема.  
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Задаци: Развијање способности за анализирање и избор проблема 

 

Ред. 

број 

теме/мо

дула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број часова  по 

теми/модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1 

Права и одговорности 

Основни појмови Потребе и 

права Права и правила у 

учионици, Права и закони 

 

-да ученици разумеју природу и 

начин успостављања друштвених, 

етичких и правних норми и 

правила и њихову важност за 

заједнички живот; 

-Да се ученици уведу у 

разумевање појма права и 

упознају са Конвенцијом о 

правима детета и другим 

међународним документима која 

се баве људским правима; 

-да ученици науче врсте права и 

разумеју односе међу правима и 

узајамност права и одговорности; 

-да се код ученика развије 

осетљивост за кршење права, 

спремност за заштиту сопствених 

и права других и науче технике 

залагања за остваривање права 

детета; да се ученици подстакну и 

оспособе за активну 

партиципацију у животу школе; 

Социолигија 

8 8  

2 
Међународни документи о 

заштити права 
 

-да ученици разумеју природу и 

начин успостављања друштвених, 

етичких и правних норми и 

правила и њихову важност за 

Социолигија 

8 8  
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заједнички живот; 

-Да се ученици уведу у 

разумевање појма права и 

упознају са Конвенцијом о 

правима детета и другим 

међународним документима која 

се баве људским правима; 

-да ученици науче врсте права и 

разумеју односе међу правима и 

узајамност права и одговорности; 

3 

Планирање и извођење акција 

у корист права 

-Сагледавање промена 

-Партиципација у школи 

-Избор проблема I и  II 

-Како решити проблем I и  II 

-Израда плана акције I и II 

-Анализа могућих ефеката 

акције 

-Приказ и анализа групних 

радова 

-Планирање и извођење 

акција 

  

Социолигија 

16 16  

4 
Анализа и евалуација.Шта 

носим са собом 
  

 

5 5  

Начини 

оцењивања 
 Укупно: 37 37  
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Образовни профили: Техничар за компјутерско управљање 

Предмет: Верска настава –Православни катихизис 

Разред: Други 

Службени гласник РС - Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 37 \ \ \ 37 

Недељни 1 \ \ \ 1 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ: верске наставе у другом разреду је изграђивање свести код ученика да је лична заједница човека са Богом и са другим човеком основ 

постојања, као личности и природе човека, тако и постојања природе уопште. Ово гледиште треба утемељити најпре на учењу Православне Цркве 

о Богу који је један али у исто време и тројичан - заједница личности Оца са Сином и Светим Духом, а затим и на људском искуству личности. 

Задаци: у настави православног катихизиса (веронауке) су да код ученика: 

развије отвореност и однос према Богу као Другој и другачијој Личности у односу на нас, као и отвореност и однос према другом човеку као 

икони Божјој, личности, такође, другачијој у односу на нас, те да се између ове две релације оствари узајамно зависна веза (свест о заједници); 

развије способност за постављање питања о целини и најдубљем смислу постојања човека и света, људској слободи, животу у заједници, 

феномену смрти, односу са природом која нас окружује и друго, као и за одговарање на питања у светлу православне хришћанске вере и искуства 

Цркве; 

изгради способност дубљег разумевања и вредновања културе и цивилизације у којој живе, успона и падова у историји човечанства, као и 

достигнућа у разним областима стваралаштва (при чему се остварује комплементарност са другим наукама); 

помогне у одговорном обликовању заједничког живота са другим, у изналажењу равнотеже између властите личности и заједнице, у остварењу 

сусрета са светом (са људима различитих култура, религија и погледа на свет, са друштвом, са природом) и са Богом; најзад, 

изгради уверење да је свет и све што је у њему, створен за вечност, да су сви створени да буду причасници вечног живота, те да се из те 

перспективе код ученика развије способност разумевања, преиспитивања и вредновања сопственог односа према другом човеку као 

непоновљивом бићу и према творевини Божјој и изгради спремност на покајање. 

Активности наставника: 

Излаже наставну јединицу усмено, презентује градиво презентацијом, прати рад ученика, припрема наставне материјале, саставља задатке за рад, 

прати рад ученика, процењује њихове активности и постигнућа и оцењује их. 
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Активности ученика: 

Прате  усмено излагање наставника, прате презентовање градива и наставних јединица, вежбају са припремљених наставних материјала, 

постављају питања, презентују  савладано градиво. 

 

Ред. број 

теме/мод

ула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 

Образовн

и 

стандарди 

Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Увод  

Ученик ће моћи да сагледа садржаје 

којима ће се бавити настава 

Православног катихизиса у току 2. 

године средњошколског образовања; 

моћи да уочи какво предзнање градива 

Православног катихизиса има из 

обрађеног у претходном разреду; бити 

мотивисан да похађа часове 

православног катихизиса 

 

1 1 0 

2. Стварање света и човека  

Ученик ће моћи да интерпретира 

учење Цркве о стварању света;  моћи 

да објасни да је човек икона Божја 

зато што је слободан; моћи да објасни 

да је човек подобије Бога зато што је 

способан за заједницу; моћи да 

објасни да је Бог створио свет са 

циљем да вечно живи у заједници са 

Њим; бити подстакнут да просуђује о 

смислу постојања човека и света; моћи 

да разликује особености створеног и 

нествореног; моћи да развија 

одговорност за сопствени живот и 

живот других; моћи да преиспитује и 

вреднује сопствени однос према Богу, 

Српски језик 

и књижевност 

Историја 

Ликовна 

култура 

Музичка 

култура 

Екологија 

Грађанско 

васпитање 

7 5 2 
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другом човеку и према творевини 

Божјој 

3. Прародитељски грех  

Ученик ће моћи да објасни у чему се 

састоји прародитељски грех; моћи да 

сагледа последице прародитељског 

греха и начин њиховог 

превазилажења; моћи да објасни каква 

је улога човека у остваривању 

назначења света; моћи да просуди о 

важности учествовања у литургијском 

сабрању за сопствено спасење; бити 

подстакнут да се одговорније односи 

према природи; моћи да стекне увид у 

личну одговорност за своје поступке; 

моћи да уочи значај покајања за своје 

спасење. 

Српски језик 

и књижевност 

Историја 

Ликовна 

култура 

Музичка 

култура 

Екологија 

Грађанско 

васпитање 

7 6 1 

4. 
Свештена историја спасења 

(од Адама до Израиља) 
 

Ученик ће моћи да уочи да се Бог у 

Старом и Новом Завету открива као 

личност и да позива човека у 

заједницу са Њим; моћи да, на 

примеру Каина и Авеља, закључи да је 

свако убиство – братоубиство; моћи 

да, на примеру Ноја, схвати значење 

појма праслика Христа и Цркве као 

места спасења; моћи да, на примеру 

Вавилонске куле, схвати да ни једна 

људска заједница мимо Бога не води 

остварењу човековог назначења; моћи 

да разуме да је откривење Аврааму 

почетак остваривања Цркве у 

историји; бити свестан да је за 

богопознање неопходан личан сусрет 

Српски језик 

и књижевност 

Историја 

Ликовна 

култура 

Музичка 

култура 

Екологија 

Грађанско 

васпитање 

6 6 0 
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са Богом; моћи да разуме да је 

обећање потомства дато Аврааму 

духовног карактера. 

5. 
Свештена историја спасења 

(од Мојсија до Христа) 
 

Ученик ће знати да је старозаветна 

вера – вера у једнога Бога; моћи да 

објасни нека од старозаветних 

пророштава која су се остварила у 

личности Христовој; моћи да наведе 

који старозаветни догађаји јесу 

праслика Сина Божјег и новозаветне 

Цркве. моћи да повезује догађаје 

старозаветне и новозаветне историје; 

моћи да уочи разлику између 

уобичајеног значења речи пророк и 

њеног библијског смисла; моћи да, на 

примеру пророчке делатности, увиди 

значај старања о социјално угроженим 

категоријама друштва; моћи да схвати, 

на примеру Израиља, да Црква има 

наднационални карактер; моћи да 

упореди Десет заповести са 

Христовим заповестима о љубави; 

знати да је месијанска идеја присутна 

током старозаветне историје; моћи да 

промишља о сопственом месту у 

историји спасења;. 

Српски језик 

и књижевност 

Историја 

Ликовна 

култура 

Музичка 

култура 

Екологија 

Грађанско 

васпитање 

10 6 4 

6. Старозаветна ризница  

Ученик ће моћи да се, подстакнут 

примерима, смелије суочи са грехом 

самооправдавања и сваким грехом, 

уопште; моћи да уочи у којој мери је 

напредовао и савладао градиво 

Православног катихизиса2. разреда 

Српски језик 

и књижевност 

Историја 

Ликовна 

култура 

Музичка 

6 3 3 
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средње школе. култура 

Екологија 

Грађанско 

васпитање 

Начини 

оцењивања 

Усмено испитивање,  

писмено испитивање, 

посматрање понашања  ученика 

                                                                     Укупно: 37 27 10 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

Катихизација (веронаука, изучавање истине вере) јесте литургијска делатност. То значи да је она заједничко дело катихете (вероучитеља) и 

његових ученика. Свака истина вере предаје се и преноси као реалност самога живота, као опис искуства, првенствено као реалност живота у 

Цркви и опис њеног искуства. Нема и не може бити апстрактних истина и аксиома. Катихеза ("веронаука") не постоји ради гомилања података и 

информација или у служби теоретског "знања о вери" него као мистагогија, увођење у праксу живота и отварање могућности да ученик и лично 

усвоји искуство Цркве кроз слободно учешће у њеном животу, првенствено у њеној Литургији. 

Наставни процес ће имати свој пуни смисао и успех заједничким учешћем катихете (вероучитеља) и његових ученика у Литургији и у свим 

облицима и изразима живота у Цркви. 

Катихета (вероучитељ) дужан је да помогне својим ученицима да превазилазе неповерење према другима и да се истовремено ослобађају 

претеране и нездраве заокупљености собом и својим стварним и привидним проблемима. Часови катихизиса (веронауке) биће, следствено, 

усмерени на изграђивање поверења, љубави и заједништва међу ученицима у одељењу и у школи, као и у односу према људима уопште. 

Развијање овакве животне оријентације код ученика биће праћено и неговањем осећања одговорности за животну средину и за природу као 

целину. 

Притом ученици треба да осете да остваривање јединства са другима нипошто не значи опасност по њих, понајмање пак значи укидање личне 

различитости и особености. Напротив: прихватајући једни друге и показујући узајамну љубав, млади - и сви људи - истовремено чувају, поштују 

и унапређују своју и туђу личност, односно личну самосвојност сваког појединца. 

У складу са оваквим циљем наставног процеса, при обради наставних јединица - заступљеној и овде, као и у основној школи, првенствено на 

динамичан начин и дијалошким методом - треба ставити нагласак више на доживљајно, а мање на сазнајно, више на формативно, а мање на 

информативно. Циљ ће бити постигнут ако ученик, уз несебичну и ненаметљиву помоћ свога катихете, открије и себе и друге као непоновљиву 

вредност, а свој животни програм дефинише као трајни подвиг прихватања и поштовање других, стицања поверења и љубави према њима. 

Притом би он спонтано препознао Цркву као простор остваривања личности и заједнице, а једног у Тројици Бога као извор и пуноћу тога датог и 

задатог животно-вредносног програма. 
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Образовни профил: Техничар за компјутерско управњаље (CNC) машина 

Предмет: Механика 

Разред:  Други 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 70    70 

Недељни 2    2 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ: 

−         Стицање знања за решавање проблема равнитеже статички оптерећених тела 

−      Стицање знања  за решавање проблема трења у машинској техници 

−      Стицање знања о врстама и узроцима кретања материјалне тачке и тела 

−       Стицање знања о општим законима динамике материјалне тачке и крутог тела 

−       Развијање способности за примену знања код сродних дисциплина и у пракси 

Активности наставника:Излаже наставну јединицу усмено, презентује градиво презентацијом, демонстрира, прати рад ученика, модерира рад 

ученика, припрема наставне материјале, саставља задатке за рад, прати рад ученика, процењује њихове активности и постигнућа и оцењује их. 

Активности ученика: 

Прате  усмено излагање наставника, прате презентовање градива и демонстрацију наставних јединица, вежбају са припремљених градиво. 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Увод   
Задатак, значај, подела и примена механике у 

пракси. 

Математика 

физика 
1 1 0 
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2. 
Основни појмови и 

аксиоме статике 
 

Појам и подела сила, графичко представљање 

силе. Аксиоме статике. Везе, реакције веза и 

аксиома о везама. 

математика, 

физика 
4 2 2 

3. 
Системи сучељних сила у 

равни 
 

Графичке методе слагања сила, графички 

услови равнотеже система сучељних сила. 

Услови равнотеже три силе. Графичке методе 

разлагања сила на две компоненте. Пројекције 

силе на координатне осе, правило пројекције. 

Аналитички начин представљања и слагања 

сила. Аналитички услови равнотеже система 

сучељних сила. Момент силе за тачку. 

Варињонова теорема о моменту резултанте. 

математика, 

физика 
8 3 5 

4. 
Систем произвољних 

сила у равни 
 

Слагање две паралелне силе, разлагање силе на 

две паралелне компоненте. Спрег и момент 

спрега, услови равнотеже спрегова. Слагање 

силе и спрега. Редукција силе на дату тачку. 

Редукција произвољног раванског система сила 

на тачку главни вектор и главни момент. 

Одређивање резултанте раванског система 

сила. Аналитички услови равнотеже 

произвољног раванског система сила. 

математика, 

физика 
20 6 14 

5. Тежиште   

Средиште система паралелних сила, појам 

тежишта тела. Одређивање тежишта хомогеног 

тела, хомогене раванске фигуре и хомогене 

линије. Тежиште дужи, лука, и сложене линије. 

Тежиште паралелограма, троугла, кружног 

исечка и сложене равне фигуре. сложених 

тела.. 

математика, 

физика 
11 3 8 

6. Равански носачи   

Врсте носача, врсте оптерећења, статички 

одређени равански пуни носачи. Одређивање 

реакције веза графички и аналитиички  код 

математика, 

физика 
22 8 14 
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пуних раванских носача оптерећених 

вертикалним косим и ексцентричним 

концентрисаним силама, континуалним 

равномерним оптерећењем, спреговима и 

комбинацијом ових оптерећења (илустровати 

ове случајеве на примерима просте греде, греде 

са препустима и конзоле). Основне статичке 

величине у попречним пресецима. 

7. Трење   

Појам и врста трења. Трење клизања. Кулонови 

закони. Трење на стрмој равни, трење на 

кочници са папучом, трење котрљања. 

математика, 

физика 
4 3 1 

Начини 

оцењивања 

• тестове знања 

• домаће задатке 

• усмено излагање  

• активност на часу  

Укупно: 70 26 44 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

На почетку модула ученике упознати са циљевима и исходима наставе, односно учења, планом рада и начинима оцењивања  

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике наставе:Теоријска настава (70 часова) 

Методе рада: 

• тест практичних вештина; 

• радни задатак; 

• презентација израде радног задатка (усмено објашњавање поступка израде); 

• самопроцена 

Место реализације наставе: Теоријска настава се реализује у учионици, специјализованој учионици (кабинет)  

Препоруке за реализацију наставе 

• Приликом решавања проблема користити графичку методу, а аналитичку уводити постепено уз помоћ наставника  

• Радити на конкретним бројчаним примерима, добијене резултате анализирати, подстаћи ученике на доношење закључака 

• Где год је то могуће добијене резултате проверавати експерименталним путем 

• Користи уз одговарајућа учила дидактичке плакате и оригинални прибор и мерна средства (динамометар, моментни кључ итд)  
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• Примењивати групни рад ученика и рад у паровима 

• Проблеме везивати за конкретну праксу, нарочито машинску 

• Инсистирати на систематичности у раду, уз поседовање прибора за рад 

 

 

 

Образовни профил: Техничар за компјутрско управљање(CNC)машина 

Предмет: Машински елементи 

Разред:  Други 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи             70   70 

Недељни  2   2 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ: 

- Оспособљавање ученика да  разликује  карактеристичне машинске елементе и машинске делове, познаје принципе њиховог функционисања и 

намену; 

- Овладају техничком документацијом и  њеном применом у пракси; 

- Да познаје основе прорачуна и димензионисања машинских  делова; 

- Оспособљавање ученика да  самостално мери и контролише геометријске величине машинских делова; 

- Примењује стечена знања у практичној настави; 

- Развија смисао за тачност и прецизност и одговоран однос према раду. 

Задаци:На почетку теме ученике упознати са циљевима и исходима наставе односно учења, планом рада и начинима оцењивања 

Активности наставника:Излаже наставну јединицу усмено, презентује градиво презентацијом, демонстрира, прати рад ученика, модерира рад 

ученика, припрема наставне материјале, саставља задатке за рад, прати рад ученика, процењује њихове активности и постигнућа и оцењује их. 

Активности ученика:Прате  усмено излагање наставника, прате презентовање градива и демонстрацију наставних јединица, вежбају са 

припремљених градиво. 
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Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  по 

теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. 
Стандардизација и 

толеранције 
 

- објасни разлику између машинских 

делова и машинских елемената 

- препозна различите врсте 

машинских делова и елемената 

- препозна стандардне машинске 

делове и елементе 

- користи каталоге стандардних 

машинских делова и  елемената  

- разуме неопходност увођења 

толеранција и остваривања 

налегања 

- мери и контролише димензије, 

облик , положај  машинских делова 

- објасни ознаку налегања 

- објасни појмове, напон, напрезање, 

степен сигурности, дозвољени и 

критични напон 

Техничко цртање 

Технологија 

машинске обраде 

Мерење контрола 

квалитета 

 

15 10 5 

2. 
Раздвојиви и нераздвојиви 

спојеви 
 

- објасни начине спaјања два 

машинска дела од истих или 

различитих материјала 

нераздвојивим  и развојивим 

везама 

- разликује врсте навоја 

- објасни ознаку навоја 

- формира завртањску  везу, 

подешену и неподешену 

- користи различите алате и приборе 

Техничко цртање 

Технологија 

машинске обраде 

Мерење контрола 

квалитета 

 
30 25 5 
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за притезање завртањске везе 

- користи различите поступке 

осигурања завртањске везе од 

појаве лабављења 

- правилно спроведе редослед 

притезања код групних завртањски 

3. Елементи обртног кретања  

- разликује намену осовина и 

вратила 

- разуме основе прорачуна осовине и 

вратила 

- изврши правилан избор клина 

- разликује врсте лежишта и лежаја, 

њихову намену и принцип уградње 

-  објасни означавање лежја 

- разликује врсте спојница (наброји 

врсте спојница, објасни њихову 

улогу и опише начине спајања) 

Техничко цртање 

Технологија 

машинске обраде 

Мерење контрола 

квалитета 

 15 10 5 

4. Преносници снаге  

- разликује врсте преносника снаге и 

њихове елементе 

- препозна врсту зупчастог пара 

- објасни основне геометријске и 

кинематске величине 

цилиндричног зупчастог пара 

- објасни ланчани пар  

- објасни ремени пренос (принцип 

рада, елементи, спајање и затезање) 

Техничко цртање 

Технологија 

машинске обраде 

Мерење контрола 

квалитета 

 

10 6 4 

Начини 

оцењивања 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

• Тестове знања 

• Проверу вештина(употреба 

стандарда , употребу мерног и 

контролног прибора,.....) 

Укупно: 70 51 19 
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•  Усмено излагање 

• Самосталне  вежбе( теоријске и 

практичне) 

• Активност на часу 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

Препоруке за реализацију наставе 

Инсистирати на систематичности и примени стечених знања у пракси 

• Користи стручну литературу 

• Користи стандарде 

• Припрема потребне машинске  делове и елементе за самосталне  вежбе 

• Прати рад ученика на самосталним вежбама 

• Користи савремена наставна средства и наставне методе 

Самосталне вежбе 

5. Толеранције и налегање 

 

 

 

Образовни профил:Tехничар за компјутерско управљање (CNC) машина 

Предмет: Електротехника и електроника 

Разред: Други 

Службени гласник РС-Просветни гласник:  

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи / 70 / / 70 

Недељни / 2 / / 2 
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Циљ и задаци предмета 

- Упознавање основних закона и принципа електротехнике и електронике на којима се заснива рад машина и уређаја 

- Упознавање конструкције, начина рада и радних карактеристика мотора, генератора, трансформатора, постројења за пренос енергије и 

уређаја електронике који се примењују у машинству 

- Оспособљавање за мање интервенције при раду електроопреме на машинама и уређајима 

- Стицање знања о основним појмовима из области електричних мерења, овладавање вештинамакоришћења различитих мерних 

инструмената и прибора неопходних за рад узразвијање навика за чување здравља и придржавање мера заштите на раду 

Активности наставника: 

- Посредовање између ученика и градива ( усмеравање да градиво иде у сусрет ученику, а ученик градиву ); 

- Помоћ у вођењу, и вођење процеса учења; 

- Предавањем , дискусијом и демонстрацијом упознати ученике са основним електронским елементима, елементима електричних 

исталација, електричнм машинама и склоповима; 

- Оцењивањем проценити ниво постигнућа ученика; 

- Идентифовати  напредак у учењу и постигнућима ученика. 

Активности ученика: 

- -Мобилисање претходних знања и искустава;  

- Самостално проналажење информација; 

- Уочавање, дефинисање и решавање проблема; 

- Индивидуални рад на текстовима из дате области; 

- Јавно саопштавање о неком садржају; 

- Аргументовано дискутовање о проблему из области; 

- Анализа проблема и слободно размишљање и истраживање о датим проблемима у области. 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрад

а 

Остали 

типови 

часова 

1. Електростатика / 

- објасни појам наелектрисаног тела и Кулонов 

закон 

- објасни појам електростатичког поља  

- дефинише јачину електричног поља, 

електрични потенцијал и напон 

Математика, 

физика 

2 2 / 
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- објасни разлику између проводника и 

изолатора у електростатичком пољу 

- објасни капацитет кондензатора 

2. 
Једносмерне струје 

струје 
/ 

- објасни појам једносмерне струје 

- дефинише јачину, смер електричне струје 

- дефинише електричну отпорност 

- објасни Омов закон 

- разликује елементе електричног кола 

- објасни први и други Кирхофов закон 

- објасни Џулов закон 

- објасни појaм електричнe снагe 

- објасн појмове ел. генератор и 

електромоторна сила 

Математика, 

физика 

8 5 3 

3. Електромагнетизам / 

- разликује магнетно поље имагнетну 

индукцију 

- објасни магнетни флукс 

- дефиниши Фарадејев закон  

- објасни самоиндукцију 

Математика, 

физика 

4 3 1 

4.  Наизменичне струје / 

- Објасни разлику између једносмерне и 

наизменичне струје 

- Објасни параметренаизменичних величина 

- Разликује елементе кола наизменичне струје 

- Објасни принцип рада трансформатора 

Математика, 

физика 

8 5 3 

5. Електроника / 

- опише образовање ПН споја 

- објасни инверзну и директну поларизацију 

ПН споја и нацрта и објасни струјно – 

напонску карактеристику ПН споја 

- наброји пробоје ПН споја 

- наброји врсте диода и њихове најважније 

карактеристике и примену 

- нацрта и објасни основна електронска кола са 

Математика, 

физика, хемија 

14 10 4 
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диодама  

- опише принцип рада биполарног транзистора 

на моделу са заједничким емитором  

- Наброји карактеристике транзистора 

- објасни улогу негативне повратне спреге у 

појачавачима 

- објасни принцип рада регулатора и 

сервопогона 

6. 
Електричне машине и 

уређаји 
/ 

- објасни, принцип рада и примену асинхроних 

мотори  

- објасни обртно магнетно поље 

- објасни принцип рада и примену синхроних 

мотори  

- објасни рад генератора једносмерне струје 

- објасни принцип рада и примену комутеторне 

машине 

- објасни принцип рада и примену серво 

мотора  

- објасни принцип рада и примену корачних 

мотора 

- објасни принцип рада и примену: 

- - прекидача и растављача 

- - осигурача,- склопке 

- - биметалних  релеја 

- - механичке кочнице 

- - тахогенератора 

- - оптичких и индуктивних давача позиције  

- -да чита електричне схеме 

Математика, 

физика 

4 3 1 

7. Заштита од удара струје / 

- схвати опасност од удара струје 

- наброји најважнија дејства струје 

- наброји  начине заштите човека од удара 

струје 

Математика, 

физика, 

практична 

настава 

2 1 1 
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- примењују мере заштите на раду 

8. Електрична мерења / 

- познаје мерне инструменате и прибора, као и 

начин њихове упортребе 

- рачуна грешке  при  мерењу, апсолутну и 

релативну грешку 

- разликује аналогне и дигиталне мерне 

инструменте 

- на мерном инструменту разликује намену 

елемената за подешавање, очитавање и 

прикључивање 

- одређује редослед радњи приликом мерења 

- очитава мерену вредност аналогних и 

дигиталних мерних инструмената 

Математика, 

физика, 

практична 

настава 

28 12 16 

• Начини 

оцењив

ања 

• 1.усмену проверу знања 

• 2.писмену провера знања 

•  тестове знања 

                                                                     Укупно: 70 41 29 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

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

Реализација  наставе 

Предмет се реализује кроз облик наставе:  

Вежбе (70 часова) 

Место реализације наставе 

• Вежбе у специјализованој учионици  

Подела одељења на групе 

Одељење се дели на групe до 10 ученика приликом реализације: 

 Вежби 
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Образовни профил:Техничар за компјутерско управљање ( CNC ) машина 

Предмет: Компјутерска графика 

Разред: Други 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи  105   105 

Недељни  3   3 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ: 

 • Упознавање  ученика са основни чиниоцима графичког приказивања помоћу рачунара 

• Упознавање  ученика са основним  елементима компјутерске графике 

• Упознавање ученика са корисничким програмом (user-interface). 

• Упознавање ученика са графичким операцијама 

• Оспособљавање ученика за самостално  коришћење CAD пакета е 

• Оспособљавање ученика  за рад са фајловима 

• Оспособљавање ученика за самостално мерење и контролисање радних предмета према захтевима ручне и машинске обраде 

• Оспособљавање ученика за самостално организује и креира склоп 

• Оспособљавање ученика за самостално креирање цртежа 

•  Оспособљавање ученика за коришћење програмских језика и програмирање у CAD пакету 

Задаци: 

-  Оспособљавање ученика за разумевање и коришћење могућности представљања геометријских модела помоћу рачунара; 

- Овладавање принципима организације CAD софтвера и увежбавање њиховог коришћења; 

- Припрема за даље образовање из области моделирања машинских делова и склопова и методике конструисања; 

- Примена знања из техничког цртања и нацртне геометрије на графичким задацима уз коришћење рачунара. 

Активности наставника: 

Излаже наставну јединицу усмено, презентује градиво презентацијом, демонстрира, прати рад ученика, модерира рад ученика, припрема наставне 

материјале, саставља задатке за рад, прати рад ученика, процењује њихове активности и постигнућа и оцењује их. 
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Активности ученика: 

Прате  усмено излагање наставника, прате презентовање градива и демонстрацију наставних јединица, вежбају са припремљених наставних 

материјала, постављају питања, демонстрирају савладано градиво. 

 

Ред. 

број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. 
Организација USER-

INTERFACE 
 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да користи: 

- - познаје појмове и поделу 

графичког приказивања помоћу 

рачунара: 

- -графички терминал 

- монитор (карактеристике, врсте, 

резолуција., дуални монитори),  

- -процесорска јединица, 

- -графичка меморија,  

- -уређаји за комуникацију корисник 

рачунар (тастатура, миш, графичка 

табла, штампачи, плотери, 

тродимензиони скенери итд.) 

- објасни основне елементе 

компјутерске графике: 

- компјутерски запис ликова,  

- -адресирање тачака на екрану,  

- -попуњавање графичке меморије,  

- -векторски и растерски екрани,  

- -мењање садржаја меморије,  

- -графички модели ликова,  

- -математички модели ликова,  

- -кориснички програм (user-

Информатика, 

Енглески језик 

10 4 6 
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interface). 

- објасни повратне спреге:  

- -рачунар-екран,  

- -тастатура-рачунар,  

- -корисник тастатура, 

- екран-корисник  

- објасни графички прозор, прозор 

команди, прозор информација, 

курсор, мени, модове и подмодове 

2. 
Графичке инструкције 

наредбе и операције 
 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

- наведе графичке операције 

- зна  графичке инструкције: 

- зумирање, 

- -клиповање,  

- -прозори,  

- -бојење,  

- -скривене линије и површи 

- зна графичке наредбе: 

- командни језик,  

- -едиторске наредбе,  

- -писање и сторнирање програма,  

- -синтакса и програмирање, -

извршне и контролне наредбе. 

Информатика, 

Енглески језик 

8 4 4 

3. CAD софтвер  

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да користи: 

- зна карактеристике CAD пакета и  

могућности 

- користи интерфејс 

- зна главни мени, палете алата, 

навигација, прозори 

- користи фајлове 

Информатика, 

Енглески језик 

5 2 3 
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- зна да прикаже моделе, 

- изабере објекат 

- подешава системе 

4. Скицирање  

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

- креира скице у процесу моделирања 

(организација). 

- зна  команде за скицирање: 

- Линија (Straight), кружница (Circle), 

правоугаоника (Rec-tangle), 

заобљења (Fillet), сплајнова (Spline), 

брисање сегмената, пресликавање 

(Mirror), офсет ланаца елемената 

(Offset Chain), пројектовање ивица и 

површина, текст у скици, 

конструкционе линије (Toggle 

Construction). 

- зна ограничење у скицама: 

- -геометријска ограничења,  

- -ограничења дужине.  

- -тачке привлачења 

- - радне равни 

- - Cliboard функције 

- зна операције над објектима: 

- -вишеструко копирање 

- -трансформације у равни  

- -транслација објекта 

- зна скицирање применом 

стандардних облика: 

Нацртна 

геометрија, 

Техничко 

цртање, 

Машински 

елементи, 

Технологија 

обраде, 

Енглески језик 

13 5 8     
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5. Моделирање  

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да:  

- формира објекат 

- зна типске облике (Feature): 

- -извлачење (Extrude Profile и Project 

Profile), 

- -типски облик настао ротирањем 

(Revolve Profile) 

- -Sweep Profile  

- -Loft Through Pro¬file,  

- -заобљавање ивица (Round Edges) 

- обарање ивица (Chamfe Ed¬ges) -

Draft Faces 

- -Shell Solids 

- Insert Holes 

- -Скалирање солида (Scale Solids) 

- Use Component. 

- модификује солиде 

- вишеструко копира (Pattern, Mir-ror) 

- зна манипулацију типским 

облицима, привремено уклањање, 

брисање, померање finish 

индикатора 

- зна промену  редоследа облика 

- дефинише корисничке параметре 

- пројектује склопове 

- (увод опште поставке, спајање 

делова, манипулација склопом, 

пројектовање у контексту cклопа) 

- зна визуелизацију модела: 

- -креирање слика  

- -додавање материјала 

Нацртна 

геометрија, 

Техничко 

цртање, 

Машински 

елементи, 

Технологија 

обраде, 

Енглески језик 

30 15 15 
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- - параметри слике 

6. 
Генерисање техничких 

цртежа  
 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

- креира цртеже 

- зна додавање погледа 

- зна  пројектовање 

- зна пресеке 

- зна модификовање погледа 

- зна додавање детаља: 

- -котирање 

- -осне линије 

- -остали помоћни елементи 

- зна модификовање помоћних 

елемената 

- опрема цртеже: 

- оквир и таблица (радионичка и 

склопна) 

- генерише таблице 

- зна  модификацију таблице 

Нацртна 

геометрија, 

Техничко 

цртање, 

Машински 

елементи, 

Технологија 

обраде, 

Енглески језик 
20 5 15 

7. 

 

Програмски-језици и 

програмирање у CAD 

пакету 

 

По завршетку теме ученик ће  бити у 

стању да користи  

- зна могућности подршке CAD 

пакету за прорачун и графику 

- зна интерпретерске језике, 

аргументи наредби, измене 

програма ван пакета 

- зна компајлерске језике, 

- графичке процедуре (прозори, 

текстови, фонтови). 

- израиа макроа 

Програмирање, 

Т ехничко 

цртање, 

Машински 

елементи, 

Енглески језик 19     8 11 
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- користи одговарајући програмски  

језика у CAD пакету 

- учитава и покреће  програм 

- зна најфрекфетније алате 

- повезује CAD фајла са OLE 

контејнерском апликацијом, 

исправљање CAD фајла из OLE 

контејнерском апликације, и 

обнављање везе између CAD фајла 

и OLE контејнерске апликације 

Начини 

оцењивања 

Оцењивање ученика се одвија у складу са 

Правилником о оцењивању. Контролна 

вежба, самостални практични рад, 

графички рад,  посматрање активности на 

часу 

Укупно: 105 43 62 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

На почетку модула ученике упознати са циљевима и исходима наставе, односно учења, планом рада и начинима оцењивања  

Облици наставе : Модул се реализује кроз следеће облике наставе: Вежбе  

Подела одељења на групе : Одељење се дели  на групе до 10 ученика  приликом реализације вежби  

Методе рада: 

• тест практичних вештина; 

• радни задатак; 

• презентација израде радног задатка (усмено објашњавање поступка израде); 

• самопроцена 

Место реализације наставе : рачунарски  кабинет  

Препоруке за реализацију наставе 

• Демонстрира рад на рачунару  

• Објашњава  поступак коришћења корисничког програма (user-interface) 

• Прати рад ученика на радном месту и указује му на грешке при раду  

• Припрема потребне елементе за вежбу  

• Оцењује самосталан практичан рад ученика 
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Образовни профил: Техничар за компјутерско управљање ( CNC ) машина 

Предмет: Технологија машинске обраде 

Разред: Други 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи  70   70 

Недељни  2   2 

 

Циљ и задаци предмета 

 

Циљ: Циљ наставе предмета технологија машинске обраде је стицање знања о принципима и законитостима обликовања производа резањем , о 

системима, процесима и поступцима обраде и економичности израде производа, универзалним машинама алаткама, мерења и контроле ташности 

машинске обраде као имерама и поступцима безбедности и здравља на раду. 

Задаци: 

Задаци наставе наставног предмета су: 

- Упознавање уценика са основним карактеристикама обрадних система и процеса 

- Оспособљавање ученика за распознавање резних алата. помоћног прибора елемената режима обраде, средстава за хип; 

- Упознавање ушеника ученика са машинама алаткамаи рад на њима 

- Упознавање и увежбавање ученика за мерење и контролу тачности машинске обраде 

- Упознавање са мерама безбедности и здравља на раду 

- Развијање интересовања ученика за редовно праћење стручне литературе из области савремене технике  

- Развијање креативног односа ученика према развоју машина алатки као и стварању иновација и техничких унапређења 

Активности наставника:  

Излаже наставну јединицу усмено, презентује градиво презентацијом, демонстрира,  показује практично, прати рад ученика, модерира рад 

ученика, припрема наставне материјале, саставља задатке за рад, прати рад ученика, процењује њихове активности и постигнућа и оцењује их. 

Активности ученика:  

Прате  усмено излагање наставника, прате презентовање градива и демонстрацију наставних јединица, вежбају са припремљених наставних 

материјала, постављају питања, демонстрирају савладано градиво. 
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Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Обрадни системи  

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да  : 

6.Објасни кретања на машинама 

алаткама при процесу стварања 

струготине, објасни начин стварања 

струготине и врсте 

7.Наведе елементе режима обраде 

8.Објасни улогу средстава за хип 

Практична настава 

Машински материјали 

Механика 

Техничко цртање 
25 17 8 

2. Универзалне машине алатке  

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да  : 

9.Објасни техничке карактеристике 

универзалних машина алатки, 

одабере машину алатку, алат и 

прибор 

10. Објасни важност и значај 

одржавања радног места 

Практична настава 

Машински материјали 

Механика 

Техничко цртање 
16 11 5 

3. 
Мерење и контрола 

тачности машинске обраде 
 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да  : 

11. Одреди потребна мерила за мерење 

и контролисање радног предмета 

12. Опише поступке мерења и контроле 

дужинских мера, углова,облика и 

положаја 

13. Састави мерну листу 

14. Објасни значај чувања и одржавања 

мерила 

Машински материјали 

Механика 

Техничко цртање 

Машински елементи 

25 17 8 
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4. 
Мере безбедности и 

здравља на раду 
 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да  : 

15. Наведе мера безбедности и здравља 

на раду, детектује врсте опасности 

16. Објасни значај спровођења мера 

17. Користи средства заштите на раду 

Екологија и заштита 

природе 

Практична настава 
4 3  

Начини 

оцењивања 

Усмено 

Самостални радови 

Кратка писмена провера 

Практичан рад 

 70 47 23 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

 

- Програм обухвата најзначајније врсте и поступке обраде метала. 

- Као стручни предмет, заузима значајно место у формирању структуре ширих знања и појмова у области на којој се заснива 

маталопрерађивачка индустрија и машиноградња. 

- Основне појмове из области обраде материјала ученици су стекли у првом разреду, у оквиру практичне наставе, па наставник мора да их 

повеже и да се ослони на раније стечена знања. Због тога наставник мора да познаје програм практичне наставе и у излагању да користи примере 

из праксе ученика, који су им блиски и већ познати. 

- Знања стечена у првом разреду из осталих предмета: механике. физике, технологије материјала и техничког цртања представљају битну 

основу за усвајање ових нових садржаја, што треба у настави користити. У другом разреду, паралелно са садржајима овог предмета, остварује се 

настава и стручних предмета који имају са њима додирних тачака. Због тога је веома значајно међусобно усклађивање наставе, при чему посебну 

пажу треба обратити на наставу из предмета технолошки поступци са контролом и практична настава, чији су садржаји специфични и уско 

повезани. Имајући у виду чињеницу да се поједини сегменти ових предмета делимично подударају наставник мора да пронађе потребну меру 

усклађености и допуњавања ових садржаја, како не би дошло до њиховог дуплирања и преклапања. Начин рада треба тако ускладити да се 

одговарајућа материја обради најпре у овом предмету (теоријски приступ  користећи скице, шеме, слајдове, моделе, машине и алате...) а потом да 

се то практично обради и уради у предмету практична настава на месту где се она изводи. Стечена знања и вештине потом применити и 

ускладити са предметом технолошки поступци са контролом. 
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Образовни профил: Техничар за компјутерско управљање ( CNC ) машина 

Предмет: Технолошки поступци са контролом 

Разред: Други 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи  70   70 

Недељни  2   2 

 

Циљ и задаци предмета 

 

Циљ:  

Циљ наставе предмета технолошки поступци са контролом је упознавање пројектовања технолошких поступака обраде машинских делова мање и 

средње сложености као и мерења и контроле. 

 

Задаци:  

- оспособљавање за активно праћење технолошких поступака и за решавање технолошких проблема; 

- упознавање значаја технолошке мерне и контролне функције у производњи; 

- упознавање различитих врста мерних и контролних средстава; 

- упознавање основних облика организације контроле квалитета. 

 

Активности наставника: 

Излаже наставну јединицу усмено, презентује градиво презентацијом, демонстрира, прати рад ученика, модерира рад ученика, припрема наставне 

материјале, саставља задатке за рад, прати рад ученика, процењује њихове активности и постигнућа и оцењује их. 

 

Активности ученика:  

Прате  усмено излагање наставника, прате презентовање градива и демонстрацију наставних јединица, вежбају са припремљених наставних 

материјала, постављају питања, демонстрирају савладано градиво, помажу једни другима. 
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Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1 Припремци  

- познаје процесе и поделу у 

металопрерађивачкој индустрији: 

- производни,  

- технолошки  

- обрадни процес  

- познаје структура обрадног процеса: 

операција, захват, пролаз 

- наведе врсте и карактеристике 

производње (типизација) 

- наведе критеријуме који утичу на 

избор врсте припремака 

- познаје претходну обраду 

припремака 

- • познаје додатке за обраду: 

основне дефиниције, величина 

додатка и утицајни фактори 

Машински материјали 

Машински елементи 

Технологија машинске 

обраде 

Моделирање машинских 

елемената и конструкција 

Технологија за компјутерски 

управљане машине 

Програмирање за 

компјутерски управљане 

машине 

Аутоматизација производње 

и ФПС 

Пројектовање технолошких 

система 

Практична настава 

4 1 3 

2 Тачност обраде  

- познаје дозвољена одступања у 

процесу обраде ради обезбеђења: 

исправне функције производа, 

заменљивости делова, лаке и 

једноставне монтаже 

- зна дозвољена одступања: 

- димензија 

- геометријског облика 

- параметара површина  

- квалитета површине 

- примењује мере заштите на раду 

- • да чување и одржава мерила 

Машински материјали 

Машински елементи 

Технологија машинске 

обраде 

Моделирање машинских 

елемената и конструкција 

Технологија за компјутерски 

управљане машине 

Програмирање за 

компјутерски управљане 

машине 

Аутоматизација производње 

6 2 4 
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и ФПС 

ПТС 

Практична настава 

3 

Општи принципи за 

разраду технолошких 

поступака 

 

- познаје редослед разраде: према 

конструкцијској, технолошкој и 

експлоатацијској информацији 

- изврши анализу радионичког цртежа 

(општи преглед цртежа, преглед 

прописног материјала, преглед кота, 

преглед дозвољених одступања и 

знакова обраде, преглед с обзиром на 

могућност уградње) и 

технологичност конструкције 

- изврши избор и конструисање 

припремака 

- изврши избор методе и врсте обраде 

и редоследа 

- утврди број и редослед операција 

(концетрација и рашчлањавање 

операција), начин базирања, стезања 

и избор машине 

- познаје поделу операција на захвате 

и утврђивање технолошких мера и 

толеранција 

- изабере стезни прибора (с обзиром 

на задатак елемената за стезање и 

захтеве које елементи за стезање 

морају да испуне), избор резних 

алата и мерних инструмената 

- изврши избор елемената режима 

резања 

- одреди времена израде 

Машински материјали 

Машински елементи 

Технологија машинске 

обраде 

Моделирање машинских 

елемената и конструкција 

Технологија за компјутерски 

управљане машине 

Програмирање за 

компјутерски управљане 

машине 

Аутоматизација производње 

и ФПС 

ПТС 

Практична настава 

 

24 8 
16 
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- одреди трошкове обраде и избор 

најповољније варијанте обраде 

(техноекономска анализа) 

- изради технолошку документацију 

- припреми податаке за конструисање 

стезних прибора 

- прати и усавршавање технолошких 

поступака 

- изради технолошку документацију 

(носачи информација) 

-  изради технолошку документацију: 

технолошка карта (операциони лист) 

и инструкциони лист. 

4. 
Разрада индивидуалних 

технолошких поступака 
 

- зна обраду вратила:  

- -конструктивни облици,  

- -технологичност и тачност,  

- -припремци, 

- -редослед обраде, 

- -начина базирања и стезања, 

- -машине, алати и прибори 

- зна обраду на револвер стругу 

шипкастог материјала:  

- -технологичност и тачност,  

- -припремци,  

- -редослед обраде, 

- -начини базирања и стезања,  

- -машине и алати 

- •разрада технолошки поступак 

Машински материјали 

Машински елементи 

Технологија машинске 

обраде 

Моделирање машинских 

елемената и конструкција 

Технологија за компјутерски 

управљане машине 

Програмирање за 

компјуерски управљане 

машине 

Аутоматизација производње 

и ФПС 

ПТС 

Практична настава 

24 8 16 

5. 

Пројектовање 

технолошких поступака 

монтаже 

 

- познаје појмове и дефиниције 

- познаје монтажни процес, делови 

монтажног процеса (операција, 

захват, покрет), машинска група, 

Машински материјали 

Машински елементи 

Технологија машинске 

обраде 

5 1 4 
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подгрупа, склопови, подсклопови, 

делови 

- познаје технолошки поступак 

монтаже (склапање, уклапање, 

монтирање). Израда шеме монтаже 

- зна мерне ланце 

- зна методе решавања мерних ланаца 

- изврши избор организационог 

модела монтаже 

- одреди редоследа монтажних 

операција 

- изабере алат и прибора за монтажу 

зна контролу, регулисање и 

испитивање производа 

- •  прикаже изабрани пример 

монтаже. 

Моделирање машинских 

елемената и конструкција 

Технологија за компјутерски 

управљане машине 

Програмирање за 

компјуерски управљане 

машине 

Аутоматизација производње 

и ФПС 

ПТС 

Практична настава 

6. 
Организација контроле 

квалитета 
 

- изврши организацију контроле 

квалитета у различитим 

производним процесима 

- објасни стопроцентну,  статистичку  

контролу  квалитета 

- изврши избор система контроле 

квалитета 

- познаје значај службе квалитета и 

њену повезаност са осталим 

функцијама 

- наведе задатке службе контроле 

квалитета 

 

 

Машински материјали 

Машински елементи 

Технологија машинске 

обраде 

Моделирање машинских 

елемената и конструкција 

Технологија за компјутерски 

управљане машине 

Програмирање за 

компјуерски управљане 

машине 

Аутоматизација производње 

и ФПС 

ПТС 

Практична настава 

5 1 4 
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Начини 

оцењивања 

Оцењивање ученика се одвија у 

складу са Правилником о 

оцењивању. Контролна вежба, 

самостални практични рад, 

графички рад,  посматрање 

активности на часу 

Укупно: 70 21 49 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

На почетку модула ученике упознати са циљевима и исходима наставе, односно учења, планом рада и начинима оцењивања  

Модул се реализује кроз следеће облике наставе: Вежбе  

Подела одељења на групе Одељење се дели  на групе до 10 ученика  приликом реализације: Вежбе  

Место реализације наставе 

• лабораторија, радионица, производно погон 

Препоруке за реализацију наставе 

• Примењује мере заштите на раду 

• Демонстрира рад са мерним инструментима 

• Објашњава  поступак мерења и контролисања дефинисан технолошким поступком 

• Прати рад ученика на радном месту и указује му на грешке при раду  

• Припрема потребне елементе за вежбу  

• Оцењује самосталан практичан рад ученика 

• Оцењивање обухвата израду четири мерне листе за радне предмете различите сложености и мерење радног предмета 

  



Машинска школа „Радоје Дакић“ 2018 -2022. 

 

 

393 

Образовни профил: Техничар за компјутерско управљање (CNC) машинама 

Предмет: Практична настава 

Разред: Други 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи   140 60 200 

Недељни   4  4 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ:   

• Оспособљавање ученика за самостално обављање операција стругања спољашњих површина (фино стругање, одсецање, нарецкивање, 

израда метричког навоја нарезницом и стругарским ножем),  унутрашњих површина ( цилиндричних површина, степенастих површина, жљебова, 

чеоних површина , конуса, урезивање унутрашњег метричког навоја урезником и стругарским ножем) и упуштања и развртања на основу 

техничко технолошке документације у толеранцији слободних мера повишене тачности, 

• Извршавање постављених задатака у предвиђеном времену  

• Развијање навика за чување здравља 

• Примена мера заштите на раду и развијање одговорности у производним условима 

• Оспособљавање ученика за тачност у изради мера према техничкотехнолошкој документацији 

• Оспособљавање ученика за самостално обављање операције глодања равних површина, површина под углом, отвора, жљебова , глодања 

применом простог подеоног апарата на глодање отвора, спољашњих и унутрашњих жљебова и сложених површина, глодање цилиндричних 

зупчаника на  основу техничкотехнолошке документације 

• Извршавање постављених задатака у предвиђеном времену 

• Развијање навика за чување здравља 

• Примена мера заштите на раду и развијање одговорности 

• Оспособљавање ученика за тачност у изради мера према техничкотехнолошкој документацији 

• Оспособљавање ученика за самостално обављање операције брушења: брушење спољашњих цилиндричних површина, спољашњих 

конусних површина, чеоних површина, унутрашњих цилиндричних површина, унутрашњих конусних површина, унутрашњих чеоних површина   

и средишњих гнезда на основу техничкотехнолошке документације 
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• Извршавање постављених задатака у предвиђеном времену 

• Развијање навика за чување здравља  

• Примена мера заштите на раду и развијање одговорности 

• Оспособљавање ученика за тачност у изради мера према техничкотехнолошкој документацији 

• Оспособљавање ученика за самосталну израду радних предмета  поступцима стругања:  спољашњих површина унутрашњих површина и 

упуштања и развртања на основу техничкотехнолошке документације  

• Извршавање постављених задатака у предвиђеном времену  

• Развијање навика за чување здравља 

• Примена мера заштите на раду и развијање одговорности у производним условима 

• Оспособљавање ученика за самосталну израду радних предмета обухваћеним модулима: стругање спољашњих површина, глодање равних 

површина и брушење равних површина у производним условима 

• Извршавање постављених задатака у предвиђеном времену 

• Развијање навика за чување здравља 

• Примена мера заштите на раду и развијање одговорности у производним условима 

Активности наставника:  

Излаже наставну јединицу усмено,презентује градиво презентацијом,демонстрира,прати рад ученика,припрема наставне материјале,саставља 

задатке за рад,прати рад ученика,процењује њихове активности и постигнућа и оцењује их. 

Активности ученика:  

Прате усмено излагање наставника,прате презентовање градива и презентацију наставних једнициа,и вежбају кроз практичан рад,постављају 

питања,понављају демонстрацију,помажу једни другима. 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Стругање  

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- демонстрира поступке стругања спољашњих 

површина: фино стругање, одсецање, 

нарецкивање, израда метричког навоја 

нарезницом и стругарским ножем   

- демонстрира поступке стругања унутрашњих 

површина: цилиндричних површина, 

Техничко цртање 

Машински 

материјали 

Машински 

елементи 

Технологија 

машинске обраде  
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степенастих површина, жљебова, чеоних 

површина , конуса, урезивање унутрашњег 

метричког навоја урезником и стругарским 

ножем 

- демонстрира поступке упуштања и развртања 

- напише дневник практичне наставе 

- користи мере заштите на раду 

- рукује машинама, алатима, прибором и 

предметом рада 

- примени прописане режиме обраде 

- реши постављене задатке према 

техничкотехнолошкој документацији  

- изради радни предмет поступцима стругања:  

спољашњих површина (фино стругање, 

одсецање, нарецкивање, израда метричког 

навоја нарезницом и стругарским ножем),  

унутрашњих површина ( цилиндричних 

површина, степенастих површина, жљебова, 

чеоних површина , конуса, урезивање 

унутрашњег метричког навоја урезником и 

стругарским ножем) и упуштања и развртања 

на основу техничкотехнолошке 

документације 

- измери и контролише припремак, обрадак и 

израдак 

- одреди меру (добра, дорадна или лоша) 

измерене мерне величине на основу технико 

технолошке документације 

- попуњава мерну листу и оцењује властити 

рад  

- •примени правила одржавања и чишћења 

машине, алата и прибора 

Технолошки 

поступци са 

контролом 

Технологија за 

компјутерски 

управљане машине 
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2. Глодање  

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- демонстрира поступке обраде глодања: 

равних површина, површина под углом, 

отвора, жљебова   

- демонстрира примену простог подеоног 

апарата на глодање отвора, спољашњих и 

унутрашњих жљебова и сложених површина 

- демонстрира поступке обраде глодања 

цилиндричних зупчаника 

- напише дневник практичне наставе 

- користи мере заштите на раду 

- рукује машинама, алатима, прибором и 

предметом рада 

- примени прописане режиме обраде 

- реши постављене задатке према 

техничкотехнолошкој документацији  

- изради радни предмет поступцима глодања: 

- равних површина, 

- површина под углом, 

- отвора, 

- жљебова, 

- применом простог подеоног апарата на 

глодање отвора, спољашњих и унутрашњих 

жљебова и сложених површина, 

- глодање цилиндричних зупчаника 

- на  основу техничкотехнолошке 

документације 

- измери и контролише припремак, обрадак и 

израдак 

- одреди меру (добра, дорадна или лоша) 

измерене мерне величине на основу 

техникотехнолошке документације 

Техничко цртање 

Машински 

материјали 

Машински 

елементи 

Технологија 

машинске обраде  

Технолошки 

поступци са 

контролом 

Технологија за 

компјутерски 

управљане машине 
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- попуњава мерну листу и оцењује властити 

рад  

- примени правила одржавања и чишћења 

машине, алата и прибора 

3. Брушење  

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- •демонстрира поступке обраде обрада 

брушење спољашњих цилиндричних 

површина, спољашњих конусних површина, 

чеоних површина, унутрашњих 

цилиндричних површина, унутрашњих 

конусних површина, унутрашњих чеоних 

површина   и средишњих гнезда 

- напише дневник практичне наставе 

- користи мере заштите на раду 

- рукује машинама, алатима, прибором и 

предметом рада 

- примени прописане режиме обраде 

- реши постављене задатке према 

техничкотехнолошкој документацији  

- изради радни предмет поступцима брушења:  

- –спољашњих цилиндричних површина, 

- –спољашњих конусних површина, 

- –чеоних површина, 

- –унутрашњих цилиндричних површина, 

- –унутрашњих конусних површина,  

- –унутрашњих чеоних површина 

- –средишњих гнезда 

- на  основу техничко технолошке 

документације  

- измери и контролише припремак, обрадак и 

израдак 

- одреди меру (добра, дорадна или лоша) 

Техничко цртање 

Машински 

материјали 

Машински 

елементи 

Технологија 

машинске обраде  

Технолошки 

поступци са 

контролом 

Технологија за 

компјутерски 

управљане машине 
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измерене мерне величине на основу 

техникотехнолошке документације 

- попуњава мерну листу и оцењује властити 

рад  

- •примени правила одржавања и чишћења 

машине, алата и прибора 

4. 

Производни рад –

стругање (блок 

практичне настава) 

 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- напише дневник практичне наставе 

- користи мере заштите на раду 

- рукује машинама, алатима, прибором и 

предметом рада 

- примени прописане режиме обраде 

- реши постављене задатке према 

техничкотехнолошкој документацији  

- изради радни предмет поступцима стругања:  

спољашњих површина (фино стругање, 

одсецање, нарецкивање, израда метричког 

навоја нарезницом и стругарским ножем), 

унутрашњих површина ( цилиндричних 

површина, степенастих површина, жљебова, 

чеоних површина , конуса, урезивање 

унутрашњег метричког навоја урезником и 

стругарским ножем) и упуштања и развртања 

на основу техничкотехнолошке 

документације на основу 

техничкотехнолошке документације  

- измери и контролише припремак, обрадак и 

израдак 

- одреди меру (добра, дорадна или лоша) 

измерене мерне величине на основу 

техникотехнолошке документације 

- попуњава мерну листу и оцењује властити 

Техничко цртање 

Машински 

материјали 

Машински 

елементи 

Технологија 

машинске обраде  

Технолошки 

поступци са 

контролом 

Технологија за 

компјутерски 

управљане машине 
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рад  

- примени правила одржавања и чишћења 

машине, алата и прибора 

5. 

Производни рад –

глодање  (блок 

практичне настава) 

 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- напише дневник практичне наставе 

- користи мере заштите на раду 

- рукује машинама, алатима, прибором и 

предметом рада 

- примени прописане режиме обраде 

- реши постављене задатке према 

техничкотехнолошкој документацији  

- изради радни предмет поступцима:  глодања 

спољашњих површина, глодања равних 

површина и брушења равних површина на  

основу техничкотехнолошке документације у 

толеранцији слободних мера 

- измери и контролише припремак, обрадак и 

израдак 

- одреди меру (добра, дорадна или лоша) 

измерене мерне величине на основу 

техникотехнолошке документације 

- попуњава мерну листу и оцењује властити 

рад  

- •примени правила одржавања и чишћења 

машине, алата и прибора 

Техничко цртање 

Машински 

материјали 

Машински 

елементи 

Технологија 

машинске обраде  

Технолошки 

поступци са 

контролом 

Технологија за 

компјутерски 

управљане машине 

 

30 0 30 

Начини 

оцењивања 

• Континуално праћење 

достигнутих исхода и 

нивоа постигнутих 

компетенција  

• тестове практичних 

вештина 

                                                                     Укупно: 170 / 170 
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• дневник рада  

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

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: практична настава  

Подела одељења на групе Одељење се дели на групе до 10 ученика приликом реализације:практичне наставе  

Методе рада: 

• тест практичних вештина; 

• радни задатак; 

• презентација израде радног задатка (усмено објашњавање поступка израде); 

• самопроцена 

Место реализације наставе 

Школска радионици или производна радионица  

Препоруке за реализацију наставе 

• Користи савремена наставна средства и наставне методе 

• Примењује мере заштите на раду 

• Користи стручну литературу 

• Демонстрира рад са мерним инструментима 

• Објашњава поступак мерења и контролисања 

• Оцењује самосталан  рад ученика 

• Демонстрира рад на машини и радном месту 

• Објашњава  поступак обраде дефинисан технолошким поступком 

• Прати рад ученика на радном месту и указује му на грешке при раду  

• Припрема потребне елементе за вежбу (машину, припремак, алат, прибор и потребну техничкотехнолошку документацију) 
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Трећи разред 

Образовни профил: Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина 

Предмет: Српски језик и књижевност 

Разред: Tрећи 

„Службени гласник РС-Просветни гласник:" бр. 6/2018 од 01.06.2018. 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок настава Укупно 

Годишњи 105 / / / 105 

Недељни 3 / / / 3 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ: 

- 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. 

Задаци: 



Машинска школа „Радоје Дакић“ 2018 -2022. 

 

 

402 

- Настава језика (знања о језику, способност служење језиком и васпитна улога наставе језика). Ученици треба да:  

o овладају знањима о српском књижевном језику;  

o стекну вештине и способности његовог коришћења у општењу са другима, у писменом и усменом изражавању, приликом учења, 

образовања и интелектуалног развоја;  

o поштују матерњи језик, негују српски језик, традицију и културу српског народа, националних мањина, етничких заједница и других 

народа;  

o унапређују културу језичког општења, у складу са поштовањем расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне 

равноправности, са развијањем толеранције и уважавања различитости и са поштовањем и уважавањем других језика и других култура.  

- Настава књижевности (усвајање књижевних знања, развијање читалачких вештина и афирмисање васпитних вредности путем 

књижевности). Ученици треба да:  

o упознају репрезентативна дела српске књижевне баштине и дела опште књижевности, њихове ауторе, поетске и естетске вредности;  

o негују и развијају читалачке компетенције и интерпретацијске вештине посредством којих ће се упознавати са репрезентативним 

књижевним делима из историје српске и опште књижевности, читати их и тумачити у доживљајној и истраживачкој улози;  

o развијају литерарне афинитете и постану читаоци рафинираног естетског укуса који ће умети да на истраживачки, стваралачки и активан 

начин читају књижевна дела свих жанрова, вреднују их, говоре о њима и поводом њих;  

o усвоје хуманистичке ставове, уверења и систем вредности;  

o оспособе се за поуздано морално просуђивање, опредељивање за добро и осуду насилништва и нечовештва, одбацивање свих видова 

агресивног и асоцијалног понашања и за развијање самосвести и личне одговорности;  

o подстичу на саосећање са ближњима и одговорност према другом;  

o развију врлине разборитости и равнотеже и мудрости.  

- Општи задаци. Ученици треба да:  

o развијају и негују стваралачки и истраживачки дух у процесу учења и у примени стечених знања;  

o развијају и негују методичност и методичка поступања приликом овладавања сложеним и обимним знањима;  

o усаглашено са општим исходима учења, као и усклађено са узрастом и способностима, даље развијају знања, васпитне вредности и 

функционалне вештине које ће моћи да користе у даљем образовању, у професионалном раду и у свакодневном животу;  

o развијају лични и национални идентитет и осећање припадности држави Србији;  

o формирају вредносне ставове којима се чува национална и светска културна баштина;  

o буду оспособљени за живот у мултикултуралном друштву.  

Активности наставника: 

- мотивисање ученике за читање; 

- припремање и благовремено давањеученицима истраживачких задатака као помоћ приликом читања и разумевања  дела; 

- припремање наставних материјала; 
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- планирање активности на часу и тока часа; 

- објашњавање, тумачење, анализирање  нових садржаја и појмова; 

- подстицање активног учешћа ученика у раду на часу; 

- подстицање креативности ученика; 

- подстицање код ученика критичког развој мишљења и разумевања; 

- подстицањее активног учења; 

- подстицање учника  да повезују знања са другим областима и  ослањају се на претходно искуство; 

- инсистирање на практичној примени стечених знања  

- подстицање одговорности код ученика; 

- упућивање ученика на додатне изворе знања и могућности сазнавања; 

- неговање позитивне климе у одељењу; 

- омогућавање подстицајне средине за рад и учење; 

- охрабрибравање, помагање и подстицање ученика; 

- инсистирање на систематичности у раду и поштовању принципа и правила рада; 

- редовно вредновање рада и постигнућа сваког ученика; 

- самовредновање реализације програма ; 

- планирање новина и измена за следећу школску годину. 

Активности ученика: 

- редовно читање задате лектире; 

- припремње  радних материјала за часове обраде књижевних дела; 

- активно учествовање у дискусијама на часу; 

- активан приступање при излагању новог градива и изради задатака на часу; 

- самостално или уз помоћ наставника запажање, упоређивање, примена и повезивање градива ; 

- израда домаћих задатака; 

- активно учење; 

- тражење додатне подршке за градиво које нису разумели или их  додатно интересује; 

- редовно бележење у свеску свих  најважнијих чињеница и закључакае  са часа; 

- израда писмених задатака, тестова знања, правописних диктата, рецитовање стихова; 

- практична примена стечених знања; 

- повезивање знања са другим областима; 

- ослањање на претходно искуство; 

- самопроцењивање напретка . 
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Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 

Исходи по наставној 

теми/модулу 
Корелација 

Број 

часова  по 

теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

I Модерна  

- По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да: 

- наведе одлике правца, 

представника и њихова дела 

- уочи и тумачи модерне 

елементе у изразу и форми 

књижевног дела 

-  анализира одабрана дела , 

износи запажања и ставове 

Историја 

Филозофија 

Ликовна култура 

Музичка уметност 

28 25 3 

II Књижевност између два рата  

- По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да: 

- наведе одлике правца, 

представника 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 настали 

- анализира одабрана дела , 

износи запажања и ставове 

Историја 

Филозофија 

Ликовна култура 

Музичка уметност 

31 28 3 

III Творба речи  

- По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да: 

- препозна просте, изведене и 

сложене речи 

- примени основне принципе 

творбе речи 

Страни језик 

7 5 2 
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IV Лексикологија  

- По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да: 

- препозна и одрeди вредност 

лексеме 

- уме да се служи речницима 

- наведе примере синонима, 

антонима, хомонима, 

жаргона… 

 

11 8 3 

V Правопис    

- По завршетку теме ученик  ће 

бити у стању да: 

- примени правописна правила у 

писању сложеница, 

полусложеница и синтагми 

- скраћује речи у складу са 

прописаним правилима 

 

8 6 2 

V Култура изражавања  

- По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да: 

- износи став, користи аргументе 

и процењује опште и сопствене 

вредности у усменом и 

писаном изражавању 

 

20 / 20 

Начини 

оцењивања 

• усмено испитивање 

- индивидуално 

- групна дискусија 

• тест знања 

• домаћи задатак 

• писмени задатак 

• есеј 

• ППТ презентација 

• праћење актиности на часу 

                                                                     Укупно: 105 72 33 
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Образовни стандарди: 

 

Основни ниво 

1. Област ЈЕЗИК  

2.СЈК.1.1.1. Има основна знања о језику уопште (шта је језик, које функције има); поштује свој језик и поштује друге језике; 

препознаје стереотипне ставове према језику. Разуме појам текста; разликује делове текста (увод, главни део, завршетак); 

препознаје врсте текстова (облике дискурса); има основна знања из социолингвистике: познаје појмове једнојезичности и 

вишејезичности (и зна одговарајуће језичке прилике у Србији); разуме појам језичке варијативности и препознаје основне 

варијетете.  

2.СЈК.1.1.2. Разликује књижевни (стандардни) језик од дијалекта; зна основне податке о дијалектима српског језика; има 

правилан став према свом дијалекту и другим дијалектима српског језика и према оба изговора српског књижевног језика 

(поштује свој и друге дијалекте српског језика и има потребу да чува свој дијалекат; подједнако цени оба изговора српског 

књижевног језика - екавски и (и)јекавски); има потребу да учи, чува и негује књижевни језик; познаје најважније граматике и 

нормативне приручнике и уме да се њима користи; зна основне податке о месту српског језика међу другим индоевропским и 

словенским језицима; има основна знања о развоју књижевног језика, писма и правописа код Срба.  

2.СЈК.1.1.3. Разликује правилан од неправилног изговора гласа; зна основну поделу гласова; има основна знања у вези са 

слогом и примењује их у растављању речи на крају реда; зна основна правила акценатске норме и уочава евентуалне разлике 

између свог и књижевног акцента.  

2.СЈК.1.1.4. Познаје врсте и подврсте речи; примењује норму у вези с облицима речи у фреквентним случајевима (укључујући 

и гласовне промене у вези с облицима речи); издваја делове речи у вези с облицима речи (граматичка основа и наставак за 

облик) у једноставнијим случајевима; издваја делове речи у вези с грађењем речи (префикс, творбена основа, суфикс) у 

једноставнијим случајевима; препознаје основне начине грађења речи; примењује норму у вези с грађењем речи (укључујући 

и гласовне промене у вези с грађењем речи); примењује постојеће моделе при грађењу нових речи.  

2.СЈК.1.1.5. Правилно склапа реченицу; разликује синтаксичке јединице; разликује активне и пасивне реченице; уме да 

анализира једноставније реченице грађене по основним моделима и проширене прилошким одредбама.  

2.СЈК.1.1.6. Има лексички фонд који је у складу са средњим нивоом образовања; прави разлику између формалне и 

неформалне лексике и употребљава их у складу са приликом; има основна знања о значењу речи; познаје основне лексичке 

односе (синонимију, антонимију, хомонимију); познаје метафору као лексички механизам; нема одбојност према речима 

страног порекла, али их не прихвата некритички и аутоматски; познаје појам термина и фразеологизма; познаје најважније 

речнике српског језика и уме да се њима користи.  

2. Област КЊИЖЕВНОСТ  

2.СЈК.1.2.1. Познаје ауторе дела из обавезног школског програма и локализује их у контекст стваралачког опуса и 
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књижевноисторијски контекст.  

2.СЈК.1.2.2. Познаје књижевнотеоријску терминологију и доводи је у функционалну везу са примерима из књижевних1 и 

неуметничких2 текстова предвиђених програмом.  

2.СЈК.1.2.3. У тумачењу књижевноуметничких и књижевнонаучних дела разликује методе унутрашњег и спољашњег 

приступа.  

2.СЈК.1.2.4. Уочава и примерима аргументује основне поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевних дела из 

обавезне школске лектире.  

2.СЈК.1.2.5. Уочава основне особине књижевности као дискурса и разликује га у односу на остале друштвене дискурсе.  

2.СЈК.1.2.6. Наводи основне књижевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и 

светске књижевности и повезује их са делима и писцима из обавезне лектире школског програма.  

2.СЈК.1.2.7. Анализира издвојене проблеме у књижевном делу и уме да их аргументује примарним текстом.  

2.СЈК.1.2.8. Користи препоручену секундарну литературу (књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, теоријску) и доводи 

је у везу са књижевним текстовима предвиђеним програмом.  

2.СЈК.1.2.9. На основу дела српске и светске књижевности формира читалачке навике и знања; схвата улогу читања у 

тумачењу књижевног дела и у изграђивању језичког, литерарног, културног и националног идентитета.  
1 Књижевни текстови обухватају књижевноуметничке и књижевнонаучне текстове. 
2 Под неуметничким текстовима подразумевају се текстови из науке о језику и науке о књижевности, научнопопуларни 

текстови из ових области и, по потреби, текстови из медија и других извора погодни за обраду градива из предмета Српски 

језик и књижевност. 

3. Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА  

2.СЈК.1.3.1. Говори разговетно, поштујући ортоепска правила књижевног језика; примењује књижевнојезичку акцентуацију 

или упоређује свој акценат са књижевним и труди се да је с њим усклади; течно и разговетно чита наглас књижевне и 

неуметничке текстове; изражајно чита и казује лакше књижевноуметничке текстове; у званичним ситуацијама говори о 

једноставнијим темама из области језика, књижевности и културе користећи се коректним језичким изразом (тј. говори течно, 

без замуцкивања, поштапалица, превеликих пауза и лажних почетака, осмишљавајући реченицу унапред) и одговарајућом 

основном терминологијом науке о језику и науке о књижевности, прилагођавајући приликама, ситуацији, саговорнику и теми 

вербална и невербална језичка средства (држање, мимику, гестикулацију); говори уз презентацију; има културу слушања 

туђег излагања; у стању је да с пажњом и разумевањем слуша излагање средње тежине (нпр. предавање) с темом из језика, 

књижевности и културе; приликом слушања неког излагања уме да хвата белешке.  

2.СЈК.1.3.2. Говорећи и пишући о некој теми (из језика, књижевности или слободна тема), јасно структурира казивање и 

повезује његове делове на одговарајући начин; разликује битно од небитног и држи се основне теме; саставља једноставнији 

говорени и писани текст користећи се описом, приповедањем и излагањем (експозицијом); уме укратко да опише своја 
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осећања и доживљај књижевног или другог уметничког дела; сажето препричава једноставнији књижевноуметнички текст и 

издваја његове важне или занимљиве делове; резимира једноставнији књижевни и неуметнички текст.  

2.СЈК.1.3.3. У расправи или размени мишљења на теме из књижевности, језика и културе уме у кратким цртама да изнесе и 

образложи идеју или став за који се залаже, говори одмерено, ослања се на аргументе, у стању је да чује туђе мишљење и да га 

узме у обзир приликом своје аргументације; пише једноставнији аргументативни текст на теме из књижевности, језика и 

културе.  

2.СЈК.1.3.4. Користи оба писма, дајући предност ћирилици; примењује основна правописна правила у фреквентним 

примерима и уме да се служи школским издањем Правописа; у писању издваја делове текста, даје наслове и поднаслове, уме 

да цитира и парафразира; саставља матурски рад поштујући правила израде стручног рада (употребљава фусноте и саставља 

садржај и библиографију); саставља писмо - приватно и службено, биографију (ЦВ), молбу, жалбу, захтев, оглас; зна да 

попуни различите формуларе и обрасце.  

2.СЈК.1.3.5. Има способност и навику да у различите сврхе (информисање, учење, лични развој, естетски доживљај, забава...) 

чита текстове средње тежине (књижевноуметничке текстове, стручне и научнопопуларне текстове из области науке о језику и 

књижевности, текстове из медија3); примењује предложене стратегије читања.  

2.СЈК.1.3.6. Разуме књижевни и неуметнички текст средње сложености: препознаје њихову сврху, проналази експлицитне и 

имплицитне информације, издваја главне идеје текста; прати развој одређене идеје у тексту; пореди основне информације и 

идеје из двају или више текстова.  

2.СЈК.1.3.7. Критички промишља књижевни и неуметнички текст средње сложености: разликује објективну/веродостојну 

чињеницу од ауторове интерпретације; процењује (и то образлаже) да ли аутор неуметничког текста износи све потребне 

информације и да ли даје довољне и веродостојне доказе за то што тврди; процењује да ли је аутор текста неутралан или 

ангажован односно пристрастан, и образлаже своју процену; препознаје говор мржње, дискриминације, бирократски језик, и 

има изграђен негативан став према њима; уме у једноставним примерима да понуди алтернативу бирократском језику.  

2.СЈК.1.3.8. Препознаје структуру, различите елементе, стилске одлике (експресивност, сликовитост, метафоричност) 

књижевног и неуметничког текста; препознаје конотативно значење речи у датом контексту и разуме сврху конотативног 

значења у књижевном и неуметничком тексту; одређује значење непознате речи на основу контекста и творбеног модела; 

разуме значај читања за богаћење лексичког фонда.  

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на средњем нивоу у свакој области.  
3 Текстови који су погодни за обраду градива из језика и књижевности. 

 

Средњи ниво 

1. Област ЈЕЗИК  

2.СЈК.2.1.1. Има шира знања о језику уопште (која су битна својства језика); препознаје јединице и појаве које припадају 
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различитим језичким нивоима/подсистемима; има основна знања о писму уопште; има основна знања о правопису уопште 

(етимолошки - фонолошки правопис; граматичка - логичка интерпункција; графема - слово); има основна знања о језицима у 

свету (језичка сродност, језички типови, језичке универзалије). Разуме основне принципе вођења дијалога; разуме појам 

говорног чина; разуме појам деиксе. Познаје одлике варијетета српског језика насталих на основу медијума и оних који су 

условљени социјално и функционално.  

2.СЈК.2.1.2. Зна основне особине дијалеката српског језика; зна основна правила екавског и (и)јекавског изговора; у 

једноставнијим случајевима пребацује (и)јекавску реч у екавски лик и обрнуто. Смешта развој књижевног језика код Срба у 

друштвени, историјски и културни контекст.  

2.СЈК.2.1.3. Познаје говорне органе и начин на који се гласови производе; зна да дели гласове по свим критеријумима; разуме 

појам фонеме; зна сва правила акценатске норме и уме да прочита правилно акцентовану реч; зна механизме фонолошки 

условљених гласовних промена (једначења сугласника по звучности и по месту творбе, сажимање и асимилацију вокала и 

губљење сугласника).  

2.СЈК.2.1.4. Има шира знања о врстама и подврстама речи; уме да одреди облик променљиве речи и да употреби реч у задатом 

облику; познаје појам морфеме; дели реч на творбене морфеме у једноставнијим случајевима и именује те морфеме; познаје 

основне начине грађења речи; примењује норму у вези с облицима речи у мање фреквентним случајевима.  

2.СЈК.2.1.5. Користи се свим синтаксичким могућностима српског језика; разликује безличне и личне реченице; анализира 

реченице грађене по различитим моделима; има шира знања о синтагми; препознаје основне врсте зависних предикатских 

реченица (типични случајеви); зна основно о напоредним односима, конгруенцији и негацији; разликује врсте независних 

предикатских реченица; разуме појам елипсе; има основна знања о употреби падежа и глаголских облика.  

2.СЈК.2.1.6. Има богат и уразноличен лексички фонд (укључујући и интелектуалну и интернационалну лексику и познавање 

најфреквентнијих интернационалних префикса и суфикса). Тај фонд употребљава у складу с приликом; види језик као низ 

могућности које му служе да изрази индивидуално искуство и усмерен је ка богаћењу сопственог речника; познаје 

хиперонимију/хипонимију, паронимију; разликује лексичке слојеве; познаје метонимију као лексички механизам.  

2. Област КЊИЖЕВНОСТ  

2. СЈК.2.2.1. Интерпретира књижевни текст увидом у његове интеграционе чиниоце (доживљајни контекст, тематско-

мотивски слој, композиција, ликови, форме приповедања, идејни слој, језичко-стилски аспекти...).  

2.СЈК.2.2.2. Познаје књижевнотеоријску терминологију и књижевнотеоријска знања адекватно примењује у тумачењу 

књижевних дела предвиђених програмом.  

2.СЈК.2.2.3. Разликује методе унутрашњег и спољашњег приступа у интерпретацији књижевноуметничког и 

књижевнонаучног дела и адекватно их примењује приликом разумевања и тумачења ових врста дела.  

2.СЈК.2.2.4. Уочава и образлаже поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевноуметничких и књижевнонаучних 

дела у оквиру школске лектире; процењује да ли је сложенији књижевнонаучни текст (аутобиографија, биографија, мемоари, 
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дневник, писмо, путопис...) добро структуриран и кохерентан, да ли су идеје изложене јасно и прецизно; уочава стилске 

поступке у књижевноуметничком и књижевнонаучном тексту; процењује колико одређене одлике текста утичу на његово 

разумевање и доприносе тумачењу значења текста.  

2.СЈК.2.2.5. Образлаже основне елементе књижевности као дискурса у односу на остале друштвене дискурсе (нпр. 

присуство/одсуство приповедача, приповедни фокус, статус историјског и фиктивног итд.).  

2.СЈК.2.2.6. Приликом тумачења књижевноуметничких и књижевнонаучних дела из школског програма примењује знања о 

основним књижевноисторијским и поетичким одликама стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске 

књижевности.  

2.СЈК.2.2.7. Самостално уочава и анализира проблеме у књижевном делу и уме да аргументује своје ставове на основу 

примарног текста.  

2.СЈК.2.2.8. Активно користи препоручену и ширу, секундарну литературу (књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, 

теоријску) у тумачењу књижевноуметничких и књижевнонаучних дела предвиђених програмом.  

2.СЈК.2.2.9. На основу дела српске и светске књижевности развија читалачке вештине, способности и знања од значаја за 

тумачење и вредновање различитих књижевноуметничких и књижевнонаучних дела и за развијање језичког, литерарног, 

културног и националног идентитета; има изграђен читалачки укус својствен културном и образованом човеку.  

3. Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА  

2.СЈК.2.3.1. Говори у званичним ситуацијама, јавно и пред већим аудиторијумом о темама из области језика, књижевности и 

културе, користећи се књижевним језиком и одговарајућом терминологијом; учествује у јавним разговорима са више 

учесника; процењује слушаоца односно аудиторијум и обликује свој говор према његовим потребама и могућностима; има 

потребу и навику да развија сопствену говорну културу; с пажњом и разумевањем слуша теже излагање (нпр. предавање) с 

темом из језика, књижевности и културе; слуша критички, процењујући говорникову аргументацију и објективност.  

2.СЈК.2.3.2. Саставља сложенији говорени и писани текст (из језика, књижевности или слободна тема) користећи се описом, 

приповедањем и излагањем (експозицијом); у говореној или писаној расправи прецизно износи своје идеје и образлаже свој 

став; труди се да говори и пише занимљиво, правећи прикладне дигресије и бирајући занимљиве детаље и одговарајуће 

примере; уочава поенту и излаже је на прикладан начин; прецизно износи свој доживљај и утиске поводом књижевног или 

другог уметничког дела; сажето препричава сложенији књижевни текст и резимира сложенији књижевни и неуметнички текст 

на теме непосредно везане за градиво; пише извештај и реферат; примењује правописну норму у случајевима предвиђеним 

програмом.  

2.СЈК.2.3.3. Има способност и навику да у различите сврхе (информисање, учење, лични развој, естетски доживљај, забава...) 

чита теже текстове (књижевноуметничке текстове, стручне и научнопопуларне текстове из области науке о језику и 

књижевности, текстове из медија); има изграђен читалачки укус својствен културном и образованом човеку; примењује 

сложене стратегије читања; бира стратегију читања која одговара сврси читања.  
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2.СЈК.2.3.4. Разуме сложенији књижевни и неуметнички текст: препознаје његову сврху; проналази експлицитне и 

имплицитне информације; издваја информације према задатом критеријуму; издваја главне идеје; прати развој одређене идеје; 

пореди информације и идеје из двају или више текстова да би разумео одговарајући значењски или стилски аспект према 

задатом критеријуму; анализира и тумачи оне системе мотивације који се у књижевном делу јављају при обликовању 

(карактеризацији) ликова и изградњи догађаја (због бољег и потпунијег разумевања значења књижевног дела); тумачи (на 

нивоу разумевања) текстове ослањајући се на други текст/текстове.  

2.СЈК.2.3.5. Критички промишља сложенији књижевни и неуметнички текст: раздваја објективну чињеницу од ауторове 

интерпретације; процењује да ли је аутор текста неутралан или ангажован односно пристрастан, и образлаже своју процену; 

разликује експлицитне и имплицитне ауторове ставове; аргументовано вреднује да ли аутор сложенијег експозиторног или 

аргументативног текста погодног за обраду градива из језика и књижевности износи све потребне информације и да ли даје 

довољне и веродостојне доказе за то што тврди.  

2.СЈК.2.3.6. Процењује да ли је сложенији неуметнички текст погодан за обраду градива из језика и књижевности добро 

структуриран и кохерентан, да ли су идеје изложене јасно и прецизно; уочава стилске поступке у овим текстовима; процењује 

колико одређене одлике текста утичу на његово разумевање.  

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на напредном нивоу у свакој области.  

 

Напредни ниво 

1. Област ЈЕЗИК  

2.СЈК.3.1.1. Разуме да постоји тесна веза између језика и мишљења; јасан му је појам категоризације; познаје конверзационе 

максиме (квалитета, квантитета, релевантности и начина); разуме појам информативне актуализације реченице и зна како се 

она постиже; јасан му је појам текстуалне кохезије.  

2.СЈК.3.1.2. При подели речи на слогове позива се на правила; акцентује једноставније примере.  

2.СЈК.3.1.3. Има детаљнија знања о морфологији у ужем смислу и творби речи у српском језику (дели реч на творбене 

морфеме у сложенијим случајевима и именује те морфеме).  

2.СЈК.3.1.4. Има детаљнија знања о употреби падежа и глаголских облика; уме да анализира компликованије реченице грађене 

по различитим моделима; познаје специјалне независне реченице; познаје различита решења у вези с конгруенцијом.  

2.СЈК.3.1.5. Има основна знања о речницима и структури речничког чланка.  

2. Област КЊИЖЕВНОСТ  

2.СЈК.3.2.1. Чита, доживљава и самостално тумачи књижевноуметничка и књижевнонаучна дела из обавезног школског 

програма, као и додатне (изборне) и факултативне књижевноуметничке и књижевнонаучне текстове; током интерпретације 

поуздано користи стечена знања о стваралачком опусу аутора и књижевноисторијском контексту.  

2.СЈК.3.2.2. Влада књижевнотеоријском терминологијом и теоријска знања адекватно примењује у тумачењу 
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књижевноуметничких и књижевнонаучних дела која су предвиђена школским програмом и других дела ове врсте различитих 

жанрова, изван школског програма.  

2.СЈК.3.2.3. У процесу тумачења књижевноуметничког и књижевнонаучног дела, одабира, примењује и комбинује адекватне 

методе унутрашњег и спољашњег приступа.  

2.СЈК.3.2.4. Уочава и тумачи поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевноуметничких и књижевнонаучних 

текстова у оквиру школске лектире и изван школског програма; процењује и пореди стилске поступке у наведеним врстама 

текстова.  

2.СЈК.3.2.5. Разуме основне елементе књижевности као дискурса (пореди нпр. присуство/одсуство приповедача, приповедни 

фокус, статус историјског и фиктивног итд.) у односу на остале друштвене дискурсе и та сазнања употребљава у тумачењу 

књижевних дела.  

2.СЈК.3.2.6. Приликом тумачења и вредновања књижевноуметничких и књижевнонаучних дела примењује и упоређује 

књижевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске књижевности.  

2.СЈК.3.2.7. Самостално уочава и тумачи проблеме и идеје у књижевном делу и своје ставове уме да аргументује на основу 

примарног текста и литерарно-филолошког контекста.  

2.СЈК.3.2.8. У тумачењу књижевног дела критички користи препоручену и самостално изабрану секундарну литературу 

(књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, теоријску).  

2.СЈК.3.2.9. На основу дела српске и светске књижевности (у обавезном и сопственом избору) и секундарне литературе шири 

читалачка знања, примењује стратегије читања које су усаглашене са типом књижевног дела и са читалачким циљевима 

(доживљај, истраживање, стваралаштво); развија језички, литерарни, културни и национални идентитет.  

3. Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА  

2.СЈК.3.3.1. Дискутује о сложеним темама из језика, књижевности и културе; дискутује о смислу и вредностима књижевних 

текстова и о сврси и вредностима неуметничких текстова користећи стручну терминологију.  

2.СЈК.3.3.2. Излаже (у званичним ситуацијама, јавно и пред већим аудиторијумом) и пише о темама из области језика, 

књижевности и културе; има развијене говорничке (ораторске) вештине; претпоставља различите ставове аудиторијума и у 

складу с тим проблематизује поједине садржаје; препознаје и анализира вербалну и невербалну реакцију саговорника односно 

аудиторијума и томе прилагођава свој говор; слушајући говорника, процењује садржину и форму његовог говора и начин 

говорења.  

2.СЈК.3.3.3. Композиционо и логички складно пише стручни текст на теме из књижевности и језика, као и новински чланак.  

2.СЈК.3.3.4. Организује, класификује, уопштава и на сличан начин обрађује информације из књижевних и неуметничких 

текстова на основу задатог и/или самостално постављеног критеријума.  

2.СЈК.3.3.5. Продубљено критички промишља сложенији текст: процењује колико сложенији експозиторни текст успешно 

преноси информације публици којој је намењен, уочавајући које информације недостају; издваја доказну грађу на којој аутор 



Машинска школа „Радоје Дакић“ 2018 -2022. 

 

 

413 

аргументативног текста заснива своје ставове и одређује средства којима их износи; запажа ауторове грешке у закључивању и 

сл.  

2.СЈК.3.3.6. Процењује стилске поступке у књижевном и неуметничком тексту; пореди стилске поступке у два сложена текста 

(или више њих); тумачи њихову улогу у остваривању естетских и значењских одлика наведених врста текстова.  

2.СЈК.3.3.7. Изграђује свест о себи као читаоцу - развија читалачку ауторефлексију (разуме улогу читања у сопственом 

развоју; има развијену, критичку свест о својим читалачким способностима...).  

 

НАПОМЕНА: Због преклапања у више наставних тема/модула  образовни стандарди ће бити прецизније одређени у оперативним 

(месечним)  плановима. 

Начин остваривања програма  

 

УВОДНА ОБЈАШЊЕЊА  

Зависно од разреда и садржаја годишњи фонд часова наставе овог предмета распоређен је тако да је за подручје књижевност издвојено око 60%, а 

за друга два (језик и култура изражавања) око 40% часова.  

У оквиру тог фонда планирани садржаји се обрађују са око70% часова. Осталих 30% часова предвиђено је за понављање, утврђивање, вежбање и 

систематизовање програма.  

Циљ и задаци чине целину и остварују се током четири године - систематски и континуирано - у свим предвиђеним програмско-тематским 

подручјима и видовима рада.  

Сви садржаји распоређени су по разредима, подручјима, областима и темама уз примену начела поступности, корелације, интеграције и 

примерености узрасту.  

Садржаји књижевности конкретизовани су по разредима, сегментима (књижевност и лектира), а обухватају књижевнотеоријско и 

књижевноисторијско проучавање књижевноуметничких дела и књижевности жанровски распоређених.  

Подручје језик обухвата изучавање језика као система. У садржаје овог подручја уграђени су елементи опште лингвистике и правописа.  

Подручје култура изражавања обухвата облике и врсте у области усменог и писменог изражавања (по разредима). У овој области планиране су 

говорне и писмене вежбе, домаћи задаци и писмени задаци, који треба да се раде наизменично ћирилицом и латиницом.  

Ради што успешније реализације бројних захтева и садржаја неопходна је и стална сарадња наставника српског језика и књижевности с 

наставницима других предмета (историје, сродних општестручних и ужестручних предмета), стручним сарадницима (школским библиотекаром - 

медијатекаром, педагогом, психологом) и органима (стручним активом и већима), родитељима ученика и међуопштинском (регионалном) 

просветно-педагошком службом; такође је корисна сарадња наставника и са одређеним институцијама (народном библиотеком, домом културе, 

биоскопом, локалним новинама, радио-станицом и др.).  

Квалитет и трајност знања, умења, вештина и навика ученика у многоме зависе од принципа, облика, метода и средстава који се користе у 

образовно-васпитном процесу. Због тога савремена настава српског језика и књижевности претпоставља остваривање битних задатака и садржаја 
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програма уз максимално могућу мисаону активност ученика (субјеката у настави), поштовање одређених дидактичких принципа (посебно: свесне 

активности ученика, научности, примерености, поступности, систематичности и очигледности), као и адекватну примену оних наставних облика, 

метода, поступака и средстава чију су вредност утврдиле савремена пракса и методика наставе српског језика и књижевности (пре свега: разни 

видови групног и индивидуалног рада примерени могућностима ученика, методе - дијалошка, текстуално-графичке демонстрације и самосталних 

радова ученика, средства - уџбеници, приручници, разне врсте текстова и графичких приказа, графофолије, наставни и други филмови, радио и 

телевизијске емисије и сл.). Избор одређених наставних облика, метода, поступака и средстава условљен је, пре свега, наставним садржајем и 

циљевима (образовним, васпитним и функционалним), које треба остварити на једном часу српског језика и књижевности.  

Редовна настава српског језика и књижевности изводи се у специјализованим учионицама и кабинетима за овај предмет, који треба да буду 

опремљени у складу са нормативима за средње стручне школе. Делимично, она се организује и у другим школским просторијама (библиотеци - 

медијатеци, читаоници, аудиовизуелној сали и сл.).  

У настави српског језика и књижевности користе се одобрени уџбеници и приручници и библиотечко-информацијска грађа од значаја за 

остваривање задатака и садржаја програма овог предмета, односно за систематско оспособљавање ученика за самостално коришћење разних 

извора сазнања у настави и ван ње.  

Програм обезбеђује адекватнији однос између часова обраде и других типова часова. Створени су предуслови за креативно испољавање 

наставника и прилагођавање васпитно-образовног рада различитим ситуацијама у пракси, као и за појачавање стваралачке сарадње наставника и 

ученика.  

 

КЊИЖЕВНОСТ  

Ово програмско-тематско подручје обухвата најзначајнија дела из српске и светске књижевности, која су распоређена у књижевноисторијском 

континуитету од старог века до данас.  

Од историјског континуитета одступа се само у поглављу лектира.  

Наставник српског језика и књижевности у средњим стручним школама полази од претпоставке да је ученик у основној школи стекао основна 

знања:  

- из теорије књижевности: тема, мотив, фабула; лик, карактер; структура прозног књижевног дела; књижевни родови и врсте;основна 

језичкостилска изражајна средства; усмена и писана књижевност; структура лирске песме; стих, строфа, рима, ритам; структура драмског дела; 

дијалог, монолог, драмска врста, драма и позориште, филм, радио-драма, телевизијска драма;  

- из основа сценске и филмске културе: слика, реч, звук, филмска музика, ситуација, радња, јунаци филма, елементи филмског израза, филмске 

врсте, од синопсиса до сценарија; филм, телевизија, књижевност (сличност и разлике).  

Са стеченим знањима, која се у програму средњих стручних школа проширују и продубљују, ученик може активно да учествује у интерпретацији 

књижевног дела.  

Интерпретативно-аналитички методички систем је основни вид наставе књижевности и њега треба доследно примењивати приликом упознавања 

ученика са изабраним књижевним делима која су предвиђена програмом. Наравно, не треба очекивати да се сва програмом предвиђена дела 



Машинска школа „Радоје Дакић“ 2018 -2022. 

 

 

415 

обрађују на нивоу интерпретације као најпотребнијег аналитичко-синтетичког приступа књижевном делу. Наставник треба да процени на којим 

ће делима радити интерпретацију, а на којим осврт, приказ или, пак, проблемско-стваралачки методички систем.  

Нема сумње да овакав програм књижевности у средњим стручним школама повремено тражи и примену експликативног методичког система када 

се мора чути наставникова реч, и то најчешће приликом давања информација о епохама које се проучавају, као и у свим другим ситуацијама у 

којима наставник не може рачунати на ученикова предзнања (на пример: основне информације о почецима писмености, да је његов говор модел 

правилног, чистог и богатог језика каквом треба да теже његови ученици).  

Књижевна дела из програма лектира имају равноправан третман са делима из обавезног програма књижевности и обрађују се по истом 

методичком систему. Треба напоменути да се из лектире која је дата по избору ученика и наставника не морају обрадити сви писци, већ 

књижевно дело оног писца за које се опредељују ученици и наставник.  

 

ЈЕЗИК  

Програм наставе језика у средњим стручним школама конципиран је тако да омогући ученицима стицање знања и о језику као друштвеној појави 

и о језику као систему знакова. Циљ је да ученици, поред знања о свом матерњем језику, стекну и опште лингвистичка односно 

социолингвистичка знања неопходна образованом човеку. Ова општа знања су функционално повезана са наставом матерњег језика. Главни део 

тих знања обрађује се у сегменту општи појмови о језику (на почетку програма за први и на крају програма за четврти разред). Као у уводном 

делу сегмента књижевни језик (у првом разреду) и сегменту језички систем и науке које се њиме баве; али се општи појмови обрађују и током 

целе наставе - у вези са одговарајућим партијама о српском као матерњем језику. Инсистирање на једном теоријски и методички вишем нивоу 

изучавању језичких појава даје нови квалитет настави која обухвата и знања с којима су се ученици сретали у основној школи. Ова знања, поред 

своје општеобразовне вредности и значаја за олакшавање и побољшавање наставе српског језика, треба да послуже и лакшем савлађивању 

градива из страних језика.  

У сегменту програма посвећеног организацији и функционисању језичког система не обрађују се само чисто граматички аспекти језичког система 

већ се обухватају и функционални аспекти. Зато су, између осталог, у синтаксу унети и елементи лингвистике текста и граматике. Посебан је 

значај дат лексикологији (која се надовезује на део о творби речи), и то не само да би ученици стекли више знања о речничком благу свога језика 

него и да би развили правилан однос према разним појавама у лексици.  

У обради свих сегмената програма треба се надовезивати на знања која су ученици стекли током претходног школовања. Међутим, овде није реч 

о простом обнављању и утврђивању раније стечених знања, него о добијању целовите слике о српском језику, и као што је већ речено, о усвајању 

једног квалитативно вишег приступа проучавању језичке организације и језичких законитости.  

Веома је важно да се настава језика повеже са осталим деловима овог наставног предмета. Наиме, ова настава пружа лингвистичка знања која ће 

бити подлога за тумачење језика и стила књижевних дела, с тим што ова дела пружају и одговарајући материјал за уочавање естетске функције 

језика. С друге стране, настава језика се мора повезати и са наставом културе изражавања. Тиме ће лингвистичка знања (о акценатском систему, 

творби речи, лексикологији, синтакси итд.), као и проучавање правописа, допринети да ученици боље и поступније усвоје књижевнојезичку 

норму и да побољшају своје изражајне способности.  
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КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА  

Вежбе у усменом изражавању треба у средњим стручним школама да дају одређени степен правилне артикулације, дикције, интонације, ритма и 

темпа у читању и казивању лирског, епског и драмског текста. Ове се вежбе, по правилу, реализују у току обраде књижевног текста на тај начин 

што ће наставник, директно, својим читањем, говорењем или уз помоћ снимка, анализирати одговарајуће елементе правилног усменог 

изражавања како би их ученици уочили. Стечена сазнања трансформишу се у вештине и умења на тај начин што ученици интерпретирањем 

књижевних текстова настоје да сами достигну одговарајући степен вештине и умења ове врсте. Стечене способности се даље увежбавају 

различитим облицима усменог изражавања ученика (извештавање, расправљање, реферисање и др.). Већина предвиђених облика ове наставе 

непосредно се укључује у наставу књижевности или примене за израду писмених састава.  

 Диференцирање функционалних стилова ваља обављати на узорцима које је наставник одабрао. Да би ученик био оспособљен да свој језик и 

начин изражавања подеси врсти писменог састава (излагања), треба да напише конкретан састав (припреми излагање). Вежбе ове врсте треба 

понављати све док сваки ученик не буде оспособљен да се служи одређеним облицима изражавања. Да би се постигао већи наставни учинак, 

корисно је наћи неопходну психолошку мотивацију. Због тога ученике треба обавестити не само о коначном циљу који се жели постићи 

одређеним системом вежбања него и о сврсисходности појединих парцијалних вежбања која чине интегралну целину. Тако, на пример, ако су 

ученици обавештени да ће следећи писмени задатак бити у форми расправе или приказа, онда и конкретне вежбе треба да буду подређене том 

циљу. Наставник ће на одабраном моделу конкретног облика изражавања показати ученицима његове битне карактеристике, подразумевајући ту 

и примереност језика и стила. После тога ученици у форми домаћег задатка чине прве покушаје да самостално напишу састав одређене врсте. 

Читањем и коментарисањем домаћих задатака ученици се даље оспособљавају у писменом изражавању и овладавању одређеним врстама састава. 

Када је наставник стекао утисак да су сви ученици релативно овладали одређеном врстом писменог изражавања, утврђује час израде школског 

писменог задатка. Резултати таквог поступка показују се у школском писменом задатку, па се на основу њих планира даљи рад на усавршавању 

културе изражавања ученика. Ако више ученика не постигне одређени успех, цео се процес понавља.  

Оквирни број часова који је предвиђен за усмено и писмено изражавање означава укупно време, а не и број вежби у току наставне године 

(препоручује се организовање већег броја краћих вежби с прецизно одређеним циљевима).  

Током наставне године ученицима се дају писмени задаци (у складу са облицима и врстама наведеним у програму културе изражавања). По 

правилу, наставник је обавезан да прегледа и анализира задатке свих ученика. Одабрани задаци (не само најуспешнији) читају се и коментаришу 

на часу (делу часа). Поред писмених, у складу са захтевима програма, наставник даје ученицима и друге врсте конкретних домаћих задатака 

(усмених, практичних - примерених могућностима ученика и њиховој оптерећености разним обавезама).  

Израда школског писменог задатка, по правилу, траје један час. Изузетно, кад то поједини облици писменог изражавања изискују, израда задатака 

може трајати и дуже од једног часа.  
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Образовни профил: Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина 

Предмет: Енглески језик 

Разред: Трећи 

Службени гласник РС-Просветни гласник: („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 3/93, 1/94, 3/95, 1/96, 8/96, 5/97, 20/97, 6/98, 8/98, 

3/99, 1/01, 9/02, 9/03, 22/04, 1/05, 7/05, 12/06, 9/13, 11/13, 14/13, 11/15 – др. правилник, 21/15 и 1/16 –др.правилник 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 70 / / / 70 

Недељни 2 / / / 2 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ:   

Ученици: 

- развијају језичке вештине: слушање, читање, говор, писање у оквиру теме  

- активирају и развијају речник у оквиру теме 

- изражавају *комуникативне функције  у оквиру теме 

- стичу и примењују *знања о језику  у оквиру теме 

*  Комуникативне функције 

      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 



Машинска школа „Радоје Дакић“ 2018 -2022. 

 

 

418 

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 изражавањеслагања и неслагања 

17. Тражење и давање дозволе 

18. Исказивање честитки 

19. Исказивање препоруке 

20. Изражавање хитности и обавезности 

21. Исказивање сумње и несигурности 

  * Знања о језику 

 I РЕЧЕНИЦА 

- Сви типови упитних реченица 

- Директна и индиректна питања 

- Индиректни говор: само рецептивно -изјаве са променом глаголских времена 

- Одређене релативне клаузе 

II ИМЕНИЧКА ГРУПА 

1.Члан (Разлике између одређеног и неодређеног члана у ширем контексту)  

2.Именице (Бројиве и небројиве именице)  

3.Заменички облици  -заменице  -  детерминатори 

4. Придеви  (Обновити компарацију придева) 

5. Бројеви  (Обновити просте и редне бројеве ) 

III ГЛАГОЛСКАГРУПА 

1. Глаголи 

- Обновити разлику у употреби  Present Simple, Present Continuous; Past Simple, Past Continuous  

- Обновити све употребе Present Perfect  

- Past perfect  

- Used to 

- Обновити и утврдити начине за изражавање будућности, планова у будућности (going to, will)  

      - Модални глаголи: should, must, will, may, might  

      - Пасивне конструкције – садашње и прошло време – the Present Simple, Past Simple (продуктивно и рецептивно),  

      - Present perfect passive (рецептивно) 
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      2 . Предлози, најчешћи предлози за оријентацију у времену и простору. 

      3. Кондиционал први и други (и рецептивно и продуктвно) 

Задаци: 

Оперативни задаци на нивоу језичких вештина  

СЛУШАЊЕ   Оспособљавање ученика за разумевање усменог говора. 

ЧИТАЊЕ   Оспособљавање ученика за функционално читање и разумевање различитих, узрасно и садржајно примерених врста текстова ради 

информисања, извршавања упутстава и остварења естетског доживљаја (читање ради личног задовољства).  

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

ПИСАЊЕ   Оспособљавање ученика за писање краћих текстова различитог садржаја. 

СОЦИОКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА   Стицање и овладавање социокултурним компетенцијама неопходним за писану и усмену употребу 

језика. 

МЕДИЈАЦИЈА И ПРЕВОЂЕЊЕ   У ситуацији када посредује између особа (вршњака или одраслих) које не могу да се споразумевају, у 

неформалним ситуацијама, сажимајући и делом преводећи,  ученик може да користи  усмену медијацију или писану медијацију и превођење. 

Активности наставника: 

-  Даје упутства и објашњења ученицима, бележи и благовремено обавештава ученике о њиховом напретку. 

Активности ученика: 

- Разуме разговетан говор или краћи текст о теми.  

- Учествује у разговору о теми. 

- Може да напише или каже кратке одговоре на питања из дате теме. 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  по 

теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Животне приче и догађаји  

2.СТ.1.5.2 

2.СТ.2.5.2 

2.СТ.1.4.2 

2.СТ.2.4.2 

2.СТ.1.2.5 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.1.4 

2.СТ.1.3.7 

Ученик ће на крају  уводног часа бити упознат 

са начином рада и уџбеницима које ће 

користити. 

На крају наставне теме ученик ће бити у стању 

да: опише нечији изглед, разуме чланак о 

различитим идеалима лепоте у различитим 

деловима света, говори о идеалима лепоте и 

моди, препозна и употреби граматичке 

Српски језик и 

књижевност 

22 11 11 
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2.СТ.1.4.4 јединице: present simple and continuous, verb 

patterns, примени знање стечено на часовима 

на конкретним примерима кроз вежбу, уз 

помоћ модела напише неформално писмо. 

Ученик ће бити у стању да: на основу урађене 

контролне вежбе сагледа у којој мери је 

савладао наставне јединице обрађене и 

утврђене на  претходним часовима. 

2. Свакодневни живот младих 

2.СТ.1.5.2 

2.СТ.2.5.2 

2.СТ.1.4.2 

2.СТ.2.4.2 

2.СТ.1.2.5 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.1.4 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.4.4 

На крају наставне теме ученик ће бити у стању 

да: разуме текст о путовањима, говори о 

путовањима, препозна и употреби граматичке 

јединице:narrative tenses, used to and would, 

примени знање стечено на часовима на 

конкретним примерима кроз вежбу, уз помоћ 

модела напише причу о путовању. 

Ученик ће бити у стању да: на основу 

урађеног писменог задатка сагледа у којој 

мери је савладао наставне јединице обрађене и 

утврђене на  претходним часовима, на основу 

урађене исправке писменог задатка сагледа 

грешке које је правио и научи оно што није 

знао. 

На крају наставне теме ученик ће бити у стању 

да: разуме текст о срећи, говори о срећи и 

срећном животу, препозна и употреби 

граматичке јединице: past simple and present 

perfect, present perfect continuous, примени 

знање стечено на часовима на конкретним 

примерима кроз вежбу, уз помоћ модела 

напише писмо пријатељу. 

Српски језик и 

књижевност 

22 11 11 
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3. Друштво и породица 

2.СТ.1.5.2 

2.СТ.2.5.2 

2.СТ.1.4.2 

2.СТ.2.4.2 

2.СТ.1.2.5 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.1.4 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.4.4 

Ученик ће бити у стању да: на основу 

урађеног писменог задатка сагледа у којој 

мери је савладао наставне јединице обрађене и 

утврђене на  претходним часовима, на основу 

урађене исправке писменог задатка сагледа 

грешке које је правио и научи оно што није 

знао. 

На крају наставне теме ученик ће бити у стању 

да: разуме текст о бандама тинејџера, говори о 

бандама, препозна и употреби граматичке 

јединице: first and second conditional, modals of 

obligation, prohibition and permission, should 

and ought to, примени знање стечено на 

часовима на конкретним примерима кроз 

вежбу, уз помоћ модела напише писмо 

редакцији у коме говори о свом мишљењу о 

чланку које је прочитао у тим новинама.. 

Ученик ће бити у стању да: на основу урађене 

контролне вежбе сагледа у којој мери је 

савладао наставне јединице обрађене и 

утврђене на  претходним часовима. 

Ученик ће бити у стању да: сагледа у којој 

мери је савладао наставне јединице обрађене и 

утврђене на  претходним часовима. 

Српски језик и 

књижевност 

16 6 10 

4. Језик струке 

2.СТ.2.2.5 

2.СТ.2.5.2 

2.СТ.2.3.5 

 

Ученик ће бити у стању да: прочита и преведе 

текстове о својој струци, одговори на питања 

о текстoвима обрађеним на  часовима чија је 

тема језик струке, преприча текстове, 

употреби речи везане за језик струке у 

конкретним примерима. 

Српски језик и 

књижевност 

10 6 4 



Машинска школа „Радоје Дакић“ 2018 -2022. 

 

 

422 

Начини 

оцењивања 

усменим путем, контролна вежба, 

писмени задатак, посматрање 

активности на часу 

Укупно: 70 34 36 

 

Образовни стандарди: 

 

• 2.СТ.1.5.2 Саставља кратке, разумљиве реченице користећи једноставне језичке структуре. 

• 2.СТ.2.5.2 Правилно разуме и користи већи број сложенијих језичких структура. 

• 2.СТ.1.4.2 Пише приватно писмо о аспектима из свакодневног живота (нпр. Описује људе, догађаје, места, осећања). 

• 2.СТ.2.4.2 У приватној преписци, тражи или преноси информације, износи лични став и аргументе 

• 2.СТ.1.2.5 Разуме кратке адаптиране одломке књижевних дела, и друге поједностављене текстове који се односе на 

цивилизацијске тековине, културу и обичаје свог и других народа. 

• 2.СТ.1.3.7 Излаже једноставне, блиске садржаје у вези са културом и традицијом свог и других народа. 

• 2.СТ.1.1.4 Схвата смисао прилагођеног аудио и видео записа у вези с темама из свакодневног живота (стандардни говор, 

разговетни изговор и спор ритам излагања 

• 2.СТ.1.4.4 Пише једноставне текстове према моделу, уз помоћ илустрација, табела, слика, графикона, детаљних 

упутстава. 

• 2.СТ.2.2.5 Проналази специфичне појединости у дужем тексту са претежно сложеним структурама, у коме се износе 

мишљења, аргументи и критике(нпр. новински чланци и стручни текстови). 

• 2.СТ.2.3.5 Излаже већ припремљену презентацију о темама из свог окружења или струке. 

•  

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

 

1. слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом који чита наставник или који ученици чују са звучих записа;. 

2. рад у паровима, малим и великим групама (мини-дијалози, игра по улогама, симулације,  итд.); 

3. мануалне активности (израда паноа, презентација, зидних новина, постера за учионицу или родитеље и сл.); 

4. дебате и дискусије примерене узрасту (дебате представљају унапред припремљене аргументоване монологе са ограниченим трајањем, док 

су дискусије спонтаније и неприпремљене интеракције на одређену тему); 
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Образовни профил: Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина 

Предмет: Физичко васпитање 

Разред: Трећи 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи  70   70 

Недељни  2   2 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ: 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 специфичним 

условима живота и рада. 

Посебни циљеви предмета: 

- 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. 

Активности наставника: Уупознаје ученике са циљевима и исходима наставе / учења, планом рада и начинима оцењивања; даје информације о 

наставној јединици, демонстрира је, прати вежбање ученика, континуирано прати њихов рад и напредак и оцењује их , организује групна 

такмичења ученика 

Активности ученика: Прате  усмено излагање наставника, прате презентовање градива и демонстрацију наставних јединица, вежбају, 

постављају питања, демонстрирају савладано градиво, учествују у групним такмичењима 
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Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. 

Здравствена култура и 

физичка активност, као 

основа за реализовање 

постављених циљева и 

исхода;  

 

 

- По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

- 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. 

Екологија, биологија 

2 2 / 

2. 

Развој моторичких и 

функционалних способности 

човека, као основа за 

реализовање постављених 

циљева и исхода  

 

- По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

- 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; 

Екологија, биологија 

4 / 4 
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3. 

Усвајање знања, умења и 

вештина из спортских грана 

и дисциплина као основа за 

реализовање постављених 

циљева и исхода 

Атлетика 

 

 

- По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

-  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 

Екологија, биологија 

14 / 14 

4. 
Спортска гимнастика: 

(Вежбе на справама и тлу) 
 

- По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

- 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 

Екологија, биологија 

10 / 10 

5. 
Спортска игра (по избору) 

 
 

- По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да:  

- 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 

Екологија, биологија 

34 / 34 
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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 

активностимаи 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; 
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- Препозна нетолерантно понашање 

својих другова и реагује на њега, шири 

дух пријатељства, буде истрајан је у 

својим активностима. 

- Се правилно односи према окружењу у 

којме вежба, рекреира се и бави се 

спортом, што преноси у свакодневни 

живот; 

6. 

Физичка, односно спортска 

активност: у складу са 

могућностима школе. 

 

 

- По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да:  

- Учествује на школском такмичењу и у 

систему школских спортских 

такмичења. 

 

6 / 6 

Начини 

оцењивања 

Праћење напретка ученика 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  

                                                                     Укупно: 70 2 68 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

 

• 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 позитиво 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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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.  

• 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 ; 

Минимални образовни захтеви 
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• 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(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). 

 

ПОСЕБНЕ АКТИВНОСТИ 

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

-   Два целодневна излета са пешачењем 

- Iразред до 12км (укупно у оба правца); 

- IIразреддо 14 км (укупно у оба правца); 

- IIIразредdo 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. 
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Образовни профил: Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина 

Предмет: Математика 

Разред: Трећи  

Службени гласник РС-Просветни гласник:  бр. 88/17 и 27/18 

 

Годишњи и недељни фонд часова   

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 105 / / / 105 

Недељни 3 / / / 3 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ наставе математике је да ученици усвоје знања, развију вештине, формирају ставове потребне за схватање појава и законитости у природи, 

решавање разноврсних задатака из струке и свакодневног живота, наставак математичког образовања и самообразовања и развијање личности 

ученика. 

Задаци наставе математике су: 

- 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 простори разумевање узајамних односа геометријских фигура 

- Развијање систематичности, уредности, прецизности, темељности, истрајности, критичности у раду; 

- Оспособљавање за примену стечених знања како у математици тако и у осталим предметима; 

- Формирање математичке културе која подразумева свест о универзалности и примени математике и математичког начина мишљења; 

- Развијање способности потребних за решавање проблема и нових ситуација у процесу рада и свакодневном животу. 

Активности наставника: 

- редовно пратити рад и залагање ученика на часу, 

- водити рачуна о индивидуализацији приступу ученику, 

- подстицати ученике да опажају, примењују, препознају, упоређују, изводе закључке,  повезују знања са другим областима и другим 

предметима, решавају проблеме, практично примењују омогућити подстицајну средину за рад и учење, 

- охрабрује, помаже и подстиче ученике, 

- инсистирати на систематичности у раду и поштовању принципа и правила рада, 
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- инсистирати на практичној примени стечених знања, 

- оцењивањем мотивисати ученике за учење, 

- оцењивањем проценити ниво постигнућа ученика. 

Активности ученика: 

- активан приступ при излагању новог градива и изради задатака на часу, 

- практична примена стечених знања, 

- активно учешће у раду, 

- самопроцењивање напретка,  

- навести очекиване активности ученика с обзиром на тему ( запажа, упоређује, примењује, повезује, решава проблем, организује, 

повезује знања са другим областима, ослања се на претходно искуство.... ). 

 

Ред. 

број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Полиедри  

2.МА.1.2.2. 

2.МА.1.2.3 

2.МА.2.2.1. 

2.МА.2.22. 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

- примени обрасце за израчунвање обима 

и површине равних фигура: троугла, 

паралелограма, четвороугла са узајамно 

нормалним дијагоналама, трапеза и 

правилног шестоугла 

- разликује пет правилних полиедара 

- примени орасце за израчунавање 

површине и запремине призме 

- примени орасце за израчунавање 

површине и запремине пирамиде 

- примени орасце за израчунавање 

површине и запремине зарубљене 

пирамиде 

- уочу равне пресеке призме, пирамиде и 

зарулјене пирамиде и израчуна 

Стручни 

предмети 

Грађевина 

 

14 5 9 
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површину пресека 

- израчуна површину и запремину 

сложениг тела 

2. Ортна тела 

2.МА.1.2.2. 

2.МА.1.2.3 

2.МА.2.2.1. 

2.МА.2.2.1. 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

- објасни како настају ваљак, купа , 

сфера и лопта 

- примени одговарајуће формуле и 

израчуна површине и запремине 

обртних тела 

- реши једноставнији проблемски задатак 

са описаним и/или уписаним телом 

Грађевина, 

стручни 

предмети 

10 4 6 

3- 
Систем линеарних 

једначина 

2.МА.1.1.6. 

2.МА.3.1.6. 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

- израчуна детерминанту реда 2 и 3 

- примени особине детерминанти на 

израчунавање детерминанте 

- реши систем линеарних једначина 

применом Гаусовог алгоритма 

- примени Крамерову теорему на 

решавање система линеарних једначина 

- реши једноставније системе линеарних 

једначина са параметром и дискутује 

решења система 

 8 3 5 

4.  Вектори  

2.МА.1.2.6 

2.МА.2.2.4 

2.МА.3.2.4. 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

- представи вектор у Декартовом 

координатном правоуглом систему у 

простору 

- дефинише скаларни , векторски и 

мешовити производ вектора 

- израчуна интензитет вектора 

Механика . 

физока , стручни 

предмети 

14 6 8 
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- 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 

5. 
Аналитичка геометрија у 

равни 

2.МА.1.2.4 

2.МА.2.2.3 

2.МА.3.2.3. 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

- израчуна растојање између две тачке 

,обим и површину троугла ако су дате 

координате његових темена 

- разликује општи облик једначине праве 

од експлицитног и преведе један запис 

у други  

- објасни положај праве у координатном 

систему у зависности од коефицијента 

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 

Стручни  

предмети, 

географија 

25 10 15 
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- одреди једначину кружницеиз задатх 

услова – једноставнији примери 

- испита међусобни положај праве и 

кружнице 

- одреди једначину тангенте кружнице из 

задатих услова 

- одреди међусобни положај две 

кружнице 

- наведе дефиницију елипсе и њену 

једначину 

- одреди једначину елипсе из задатих 

услова – једноставнији примери 

- одреди тангенту елипсе из задатих 

услова – једноставнији примери 

- препозна остале криве другог реда 

(хиперболу и параболу) 

6. Низови  

2.МА.1.3.1. 

2.МА.2.3.1. 

2.МА.3.3.1. 

2.МА.3.3.2. 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

- изводи једноставније доказе 

математичком индукцијом 

- препозна општи члан низа кад су дати 

почетни чланови низа (једноставнији 

примери) 

- препозна аритметички низ и одреди 

везу између општег члана, првог члана 

и диференције низа 

- израчуна збир првих n чланова 

аритметичког  низа 

- препозна геометријски низ и одреди 

везу између општег члана и првог члана 

и количника низа  

- израчуна збир првих н чланова 

Стручни 

предмети 
15 5 10 



Машинска школа „Радоје Дакић“ 2018 -2022. 

 

 

435 

геометријског  низа 

- дефинише појам граничне вредности 

низа и израчуна граничну вредност 

низа 

- наведе особине конвергентних низова 

7.  
Елементи финансијске 

математике 

2.МА.2.4.2 

2.МА.2.4.6 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

- 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 

обрачунаваље камате код штедних 

улога и потрошачких кредита 

- дефинише појам сложеног каматног 

рачуна 

- покаже разлику између простог и 

сложеног рачуна на датом примеру 

Економија,  7 2 5 

8. 
Писмени задаци са 

исправком 
 4 писмена задатка   12 / 12 

Начини 

оцењивања 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. усмену проверу знања, 

2. писмене задатке, 

3. контролне вежбе, 

4.посматрање активности на 

часу. 

Укупно: 105 35 70 

 

Образовни стандарди: 

 

2.МА.1.2.2. Израчунава и процењује растојања, обиме и површине геометријских фигура у равни користећи формуле. 

2.МА.1.2.3. Израчунава и процењује површине и запремине геометријских тела у простору, користећи формуле. 
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2.МА.2.2.1. Решава проблеме и доноси закључке користећи основна геометријска тврђења, метричка својства и распоред геометријских објеката. 

2.МА.2.2.2. Уочава равне пресеке геометријских фигура у простору и рачуна њихову површину. 

2.МА.1.1.6. Решава једноставне проблеме који се своде на линеарне неједначине и једноставне квадратне неједначине. 

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

2.МА.1.2.6. Разуме појам вектора,зна основне операције са векторима и примењује их. 

2.МА.2.2.4. Примењује својства вектора при решавању проблема. 

2.МА.3.2.4. Примењује рачун са векторима (скаларни и векторски производ ...). 

2.МА.1.2.4. Користи координатни систем за представљање једноставних геометријских објеката у равни. 

2.МА.2.2.3. Решава једноставне проблеме користећи једначину праве и криве другог реда. 

2.МА.3.2.3. Решава проблеме користећи једначине кривих другог реда и њихових тангенти у координатом систему. 

2.МА.1.3.1. Препознаје правилност у низу података (аритметички и геометријски низ,...), израчунава чланове који недостају, као и суму коначног 

броја чланова низа. 

2.МА.2.3.1. Решава проблеме користећи својства аритметичког и геометријског низа, примењује математичку индукцију и израз за суму 

бесконачног геометријског низа у једноставним случајевима. 

2.МА.3.3.1. Примењује математичку индукцију, аритметички и геометријски низ и израз за суму бесконачног геометријског низа у проблемским 

ситуацијама. 

2.МА.3.3.2. Израчунава граничну вредност низа, анализира и интерпретира понашање низа података, изводи и интерпретира закључке. 

2.МА.2.4.2. Решава проблеме користећи пропорцију и процентни рачун. 

2.МА.2.4.6. Примењује математичка знања за доношење финансијских закључака и одлука. * 

 

Начин остваривања програма :  

 

Настава се изводи са целим одељењем у учионици . 

Поред обавезних писмених  задатака реализују се и писмене провере знања у облику тестова и контролних вежби.  

У реализацији садржаја програма  

поред традиционалних метода  дијалошка са фронталним  

обликом рада  комбинују се и различите методе активног учења ,учење кроз пажљиво  

конструисане активности,  учење кроз рад, извршавање задатака и личну акцију  

која треба да доведе  до постављених исхода на основу којих се врши вредновање рада ученика. 
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Образовни профил: Техничар за компјутерско управљање(CNC) машина 

Предмет:Грађанско васпитање 

Разред: Трећи 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 37 / / / 37 

Недељни 1 / / / 1 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ:Циљ часа је да се кроз разговор са ученицима покаже како функционише грађанска иницијатива. 

Задаци:изношење предлога грађана 

  -дискусија о предлозима грађана 

  -гласање о предлозима грађана 

 

Ред. 

број 

теме/мо

дула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 

Исходи по наставној 

теми/модулу 
Корелација 

Број 

часова  

по 

теми/мо

дулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1-5 

Демократија и политика 

-Уводни час 

-Демократија и демократско одлучивање 

-Грађански живот,политика и власт 

-Ограничена власт 

-Подела власти 

 

Ова тематска целина је 

посвећена појму и култури 

људских права као и улози 

грађана у залагању за 

остваривање тих права 

Социологија 7  

Обрадан

овоггр

адива 
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6-14 

Грађанин и грађанско друштво 

-Појам грађанин/ грађанка 

-Грађанин/грађанке и поштовање  закона 

-Упознавање са радом локал. власти и 

самоуправе 

-Грађанско и цивилнодруштво 

-Карактеристике цивилног друштва 

-Однос цивилног друштва и државе 

-Грађански активизам за и против 

-Препоставке грађ. друштва 

  Социологија 8  

Обрадан

овоггр

адива 

15-26 

Грађанска и политичка права и право на 

грађ. иницијативу 

-Људска права I 

-Људска права II 

-Грађани моје општине I 

-Грађани моје општине II 

-Грађанска иницијатива 

-Грађанска иницијатива (формулисање) 

-Грађанска иницијатива (презентација и 

анализа рада са групом) 

-Грађанска иницијатива (формални 

предлог) 

-Скупштина –припреме и заседање 

-Скупштина- заседање 

-Удружења грађана-право на 

самоорганизовање 

-Удружења грађана-упознавање са радом 

локал. удружења 

 

Ова тематска целина је 

посвећена појму и култури 

људских права као и улози 

грађана у залагању за 

остваривање тих права 

Социологија 12   

26-37 

Планирање конкретне акције 

-Планирање локалне акције-избор 

проблема 

-Планирање локалне акције-кораци у 

   10   
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планирању 

-Планирање локалне акције-прикупљање 

података, форм. Право 

-Планирање локалне акције-план 

надгледања и оцена успеха 

-Планирање локалне акције- одређивање 

циљ.  група, анализа окружења и 

подручја 

-Планирање локалне акције- 

осмишљавање поруке и одабир канала 

комуникације 

-Планирањелокалнеакције-

прикупљањесредстава и планактивности 

-Планирање локалне акције- припрема за 

јавну презентацију 

-Планирање локалне акције- јавне 

презентације у школи 

-Шта носим са собом 

Начини 

оцењивања 
 Укупно: 37   
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Образовни профили: Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина 

Предмет: Верска настава –Православни катихизис 

Разред: Трећи 

Службени гласник РС - Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 37 \ \ \ 37 

Недељни 1 \ \ \ 1 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ: наставе у трећем разреду јесте да се ученицима аргументовано предочи да је Исус Христос једини спаситељ створеног света зато што је 

само у његовој личности остварена заједница стварне природе с Богом. 

Задаци: наставе православног катихизиса су да ученици: 

стекну свест о томе да је Тајна Христова циљ стварања света; 

 уоче да је првородни грех променио начин остварења циља због кога је свет створен, али не и сам циљ; 

запазе да се Тајна Христова поистовећује са Литургијом; 

уоче да апостолским прејемством, посредством Духа Светога, преко Литургије и као Литургија, будуће Царство Божије улази у историју; 

запазе разлику између иконографског приказивања распећа и васкрсења Христовог у православној и ренесансној традицији.  

Активности наставника:Излаже наставну јединицу усмено, презентује градиво презентацијом, прати рад ученика, припрема наставне 

материјале, саставља задатке за рад, прати рад ученика, процењује њихове активности и постигнућа и оцењује их. 

Активности ученика:Прате  усмено излагање наставника, прате презентовање градива и наставних јединица, вежбају са припремљених 

наставних материјала, постављају питања ,презентују савладано градиво. 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Увод  
Ученик ће моћи да сагледа садржаје 

којима ће се бавити настава 

 
1 1 0 
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Православног катихизиса у току 3. 

године средњошколског 

образовања; моћи да уочи какво 

предзнање градива Православног 

катихизиса има из обрађеног у 

претходном разреду; бити 

мотивисан да похађа часове 

православног катихизиса. 

2. 
Христос истинити Бог и 

истинити Човек 
 

Ученик ће моћи ће разуме значење 

израза Нови Адам, Месија и 

Емануил, Логос; моћи да изложи 

зашто је Исус Христос као 

посредник између Бога и човека 

једини Спаситељ света; моћи да у 

прологу Јеванђеља по Јовану укаже 

на места у којима се говори о Богу 

као Логосу; моћи у основним 

цртама да опише зашто је могуће да 

се у новозаветној Цркви представља 

Бог; моћи да наведе основне 

разлике између слике и иконе. 

Српски језик 

Историја 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Екологија 

Грађанско васпитање 

Физика 5 4 1 

3. 
Приближило се 

Царство Божје... 
 

Ученик ће моћи да закључи да је 

Царство Божје заједница са 

Христом; моћи да увиде актуелност 

Христове проповеди; знати да је 

Христова делатност и проповед 

позив свима у Царство Божје; моћи 

да увиде како поуке из Христове 

проповеди могу да примене на 

сопствени живот 

Српски језик  

Историја 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Екологија 

Грађанско васпитање 

Социологија  

Филозофија  

Физика 

7 5 3 

4. 
Где је Христос ту је и 

Царство Божје 
 

Ученик ће моћи да повеже догађај 

Преображења са литургијском 

Српски језик  

Историја 
9 7 2 



Машинска школа „Радоје Дакић“ 2018 -2022. 

 

 

442 

песмом «Видјехом свјет истиниј...»; 

моћи да разуме да је свака 

заједничка трпеза израз 

заједништва; моћи да разуме да 

Христос Тајном Вечером 

установљује начин на који ће 

остваривати заједницу са својим 

ученицима у све дане до свршетка 

века; моћи да разуме да сва радост 

хришћанске вере извире из свести о 

победи над смрћу и Христовом 

сталном присуству; моћи да, 

причешћујући се, доживљава себе 

као учесника Тајне Вечере; моћи да 

у основим цртама изложи смисао 

Христовог страдања и смрти; моћи 

да објасни да се Христос вазноси на 

небо да би узнео људску природу 

Оцу; моћи да разуме да се Христос 

вазноси на небо да би наша вера у 

Христа била слободна(а не 

изнуђена); знати да је општење са 

Христом и данас могуће у 

заједници Духа Светога – у Цркви. 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Екологија 

Грађанско васпитање 

Социологија  

Филозофија  

Физика 

5. Мој живот у Христу  

Ученик ће моћи да разуме да 

покајање (преумљење) значи 

постављање Царства Божјег за 

приоритет живота; моћи да разуме 

да покајање подстиче човека да 

тражи Царство Божје; знати да 

истински однос са Богом не сме 

бити формалистички; бити свестан 

Српски језик  

Историја 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Екологија 

Грађанско васпитање 

Социологија  

Филозофија  

5 4 1 
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значаја испуњавања Христових 

заповести у свом животу; схватити 

да се учешћем на Литургији 

учествује у Царству Божјем 

Физика 

6. 
Светотајински живот 

Цркве 
 

Ученик ће моћи на основном 

нивоу да тумачи новозаветна 

сведочанства о значају 

Крштења; моћи да схвати да 

је Крштење прихватање 

позива на светост; моћи да објасни 

да Миропомазање значи примање 

дарова Светог Духа за служење у 

Цркви; моћи да схвати да су 

исповест и покајање повратак у 

наручје Очево и заједницу Цркве; 

знати да су службе у Цркви дарови 

Духа Светога; моћи да међусобно 

разликује различите службе у 

Цркви (епископ, свештеник, ђакон, 

лаик) и увиди њихову повезаност; 

бити свестан да све Тајне свој 

смисао добијају у Литургији. 

Српски језик  

Историја 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Екологија 

Грађанско васпитање 

Социологија  

Филозофија  

Физика 
4 4 0 

7. Новозаветна ризница  

Ученик ће моћи да препозна 

догађаје из историје спасења у 

Анафори Василија Великог; моћи 

да тумачи молитву Оче наш као 

литургијску молитву; моћи да 

разуме да братска хришћанска 

љубав своје порекло има у примеру 

Христове љубави; бити свестан да 

хришћанско братољубље 

превазилази крвно и национално 

Српски језик  

Историја 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Екологија 

Грађанско васпитање 

Социологија  

Филозофија  

Физика 

6 5 1 
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порекло; моћи да уочи у којој мери 

је напредовао и савладао градиво 

Православног катихизиса 3. разреда 

средње школе. 

Начини 

оцењивања 

Усмено испитивање,  

писмено испитивање, 

посматрање понашања  ученика 

                                                                     Укупно: 37 30 7 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

Катихизација (веронаука, изучавање истине вере) јесте литургијска делатност. То значи да је она заједничко дело катихете (вероучитеља) и 

његових ученика. Свака истина вере предаје се и преноси као реалност самога живота, као опис искуства, првенствено као реалност живота у 

Цркви и опис њеног искуства. Нема и не може бити апстрактних истина и аксиома. Катихеза ("веронаука") не постоји ради гомилања података и 

информација или у служби теоретског "знања о вери" него као мистагогија, увођење у праксу живота и отварање могућности да ученик и лично 

усвоји искуство Цркве кроз слободно учешће у њеном животу, првенствено у њеној Литургији. 

Наставни процес ће имати свој пуни смисао и успех заједничким учешћем катихете (вероучитеља) и његових ученика у Литургији и у свим 

облицима и изразима живота у Цркви. 

Катихета (вероучитељ) дужан је да помогне својим ученицима да превазилазе неповерење према другима и да се истовремено ослобађају 

претеране и нездраве заокупљености собом и својим стварним и привидним проблемима. Часови катихизиса (веронауке) биће, следствено, 

усмерени на изграђивање поверења, љубави и заједништва међу ученицима у одељењу и у школи, као и у односу према људима уопште. 

Развијање овакве животне оријентације код ученика биће праћено и неговањем осећања одговорности за животну средину и за природу као 

целину. 

Притом ученици треба да осете да остваривање јединства са другима нипошто не значи опасност по њих, понајмање пак значи укидање личне 

различитости и особености. Напротив: прихватајући једни друге и показујући узајамну љубав, млади - и сви људи - истовремено чувају, поштују 

и унапређују своју и туђу личност, односно личну самосвојност сваког појединца. 

У складу са оваквим циљем наставног процеса, при обради наставних јединица - заступљеној и овде, као и у основној школи, првенствено на 

динамичан начин и дијалошким методом - треба ставити нагласак више на доживљајно, а мање на сазнајно, више на формативно, а мање на 

информативно. Циљ ће бити постигнут ако ученик, уз несебичну и ненаметљиву помоћ свога катихете, открије и себе и друге као непоновљиву 

вредност, а свој животни програм дефинише као трајни подвиг прихватања и поштовање других, стицања поверења и љубави према њима. 

Притом би он спонтано препознао Цркву као простор остваривања личности и заједнице, а једног у Тројици Бога као извор и пуноћу тога датог и 

задатог животно-вредносног програма. 
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Образовни профил: Техничар за компјутерско управњаље (CNC) машинама 

Предмет: Механика 

Разред:  Трећи 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 70    70 

Недељни 2    2 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ: 

• Стицање  знања о врстама и законитостима кретања тачке 

• Стицање  знања о врстама и законитостима кретања тела 

• Оспособљавање за примену стечених знања у машинској пракси 

• Овладавање основним знањима који имају примену у машинској техници 

• Стицање знања о општим законима динамике материјалне тачке и динамике крутог тела 

• Оспособљавањ за примену стечених знања у машинској пракси 

Активности наставника:Излаже наставну јединицу усмено, презентује градиво презентацијом, демонстрира, прати рад ученика, модерира рад 

ученика, припрема наставне материјале, саставља задатке за рад, прати рад ученика, процењује њихове активности и постигнућа и оцењује их. 

Активности ученика:Прате  усмено излагање наставника, прате презентовање градива и демонстрацију наставних јединица, вежбају са 

припремљених градиво. 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. 
Кинематика 

 
-  

- Разликује врсте кретања материјалне тачке 

- Разликује врсте кретања крутог тела и 

њихове карактеристике 

математика, 

физика 35 12 23 
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- одреди кинематичке величине (брзину, 

убрзање) за простије случајеве кретања тачке и 

тела 

- објасни  смисао кинематских величина и 

њихових мерних јединица 

- разликује апсолутно и релативно кретање 

- објасни појам степена слободе кретања  

- анализира на појединим једноставнијим 

механизмима значај и улогу кинематике у 

машинској пракси 

2. Динамика -  

- идентификује силу као узрок промене стања 

кретања тела  

- наведе основне законе динамике 

- израчуна величину силе из познатих 

(простијих) закона кретања 

- разликује механичку енергију и рад  

- објасни законе промене количине кретања и 

промене кинетичке енергије 

- израчуна карактеристичне величине при 

кретању крутог тела 

- транслаторно  

- обртно 

- равно 

математика, 

физика 

35 12 23 

Начини 

оцењивања 

• тестове знања 

• домаће задатке 

• усмено излагање  

• активност на часу  

Укупно: 70 24 46 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

На почетку модула ученике упознати са циљевима и исходима наставе, односно учења, планом рада и начинима оцењивања  

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике наставе: Теоријска настава (35 часова) 
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Методе рада: 

• тест практичних вештина; 

• радни задатак; 

• презентација израде радног задатка (усмено објашњавање поступка израде); 

• самопроцена 

Место реализације наставе 

Теоријска настава се реализује у учионици, специјализованој учионици (кабинет)  

Препоруке за реализацију наставе 

• Кроз овај модул ученици ће проширити знања из наставног предмета Физике стечена у основној школи како би стекли јаснију представу о 

узроцима динамичког кретања 

• Извршити повезивање и синтезу садржаја претходно упознатих модула Статика и Кинематика 

 

 

 

Образовни профил: Техничар за компјутерско управљање(CNC) машина 

Предмет:Хидраулика и пнеуматика 

Разред: Tрећи 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи / 70 / / 70 

Недељни / 2 / / 2 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ: 

- Стицање знања о карактеристикама радних флуида; 

- Стицање знања и вештина у циљу коришћења хидрауличких и пнеуматских компоненти; 

- Стицање основних знања о хидрауличким и пнеуматским системима. 
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Задаци: 

-Оспособљавање ученика за разликовање радних флуида и њихових карактеристика. 

Активности наставника: 

- Посредовање између ученика и градива ( усмеравање да градиво иде у сусрет ученику, а ученик градиву ); 

- Помоћ у вођењу, и вођење процеса учења; 

- Предавањем , дискусијом и израдомзадатака упознати ученике са основним електронским елементима и склоповима; 

- Омогућити ученицима да сами изводе закључке; 

- Подстицати ученике на учење; 

- Инсистирати на систематичности у раду и поштовању принципа и правила рада; 

- Инсистирати на практичној примени стечених знања; 

- Оцењивањем мотивисати ученике за учење; 

- Оцењивањем проценити ниво постигнућа ученика; 

- Идентифовати  напредак у учењу и постигнућима ученика. 

Активности ученика: 

-Мобилисање претходних знања и искустава;-Самостално проналажење информација;-Уочавање, дефинисање и решавање проблема 

-Индивидуални рад на текстовима из дате области 

- Јавно саопштавање о неком садржају 

- Аргументовано дискутовање о проблему из области 

- Анализа проблема и слободно размишљање и истраживање о датим проблемима у области. 

 

Ред. 

број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова по 

теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. 
Карактеристике радних 

флуида 
 

- чита функционалне шеме хидрауличних и 

пнеуматских система 

- повезује елемената у функционалну целину 

- мери физичке величине у хидрауличном и 

пнеуматском систему 

- испитује исправност система 

Техничко 

цртање 

Машински 

материјали, 

машински 

елементи 

8 5 3 

2. 
Хидрауличке и пнеуматске 

компоненте 
 

- препознаје хидрауличне и пнеуматске 

компоненте  

Технологија 

машинске 
40 25 15 
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- разликује пумпе према принципу рада 

- опише главне делове различитих пумпи 

- разликује компресоре према принципу рада 

- опише главне делове различитих 

компресора 

- oбјасни принцип рада разводника 

- разликује типове вентила према примени 

- опише принцип рада хидрауличних и 

пнеуматских мотора  

- објасни принцип рада хидрауличних радних 

цилиндара 

- објасни врсте и намену везивних елемената 

- објасни намену хидрауличних акумулатора 

- користи каталог произвођача хидро-

пнеуматских компоненти 

- изврши мерења карактеристичних 

параметара хидрауличких и пнеуматских 

компоненти 

- примењује мере заштите на раду 

-  чува и одржава мерила 

обраде, 

моделирање 

машинских 

елемената и 

конструкција, 

технологија за 

компјутерски 

управљане 

машине 

3. 
Хидраулички и пнеуматски 

системи 
 

- чита функционалне шеме хидрауличних и 

пнеуматских система 

- повезује елемената у функционалну целину 

- мери физичке величине у хидрауличном и 

пнеуматском систему 

- испитује исправност система 

Програмирање 

за компјутерски 

управљане 

машине,аутомат

изација 

производње и 

флексибилни 

производни 

системи, 

пројектовање 

технолошких 

система, 

22 12 10 
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практична 

настава 

Начини 

оцењивања 

Праћење остварености исхода,тестови 

знања, активност на часу, праћење 

практичног рада, самосталног практи- 

чног рада, самостални практични рад. 

Укупно: 70 42 38 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

 

- На почетку модула ученике упознати са циљем/циљевима и исходима, планом и начинима оцењивања. 

 

Облици наставе Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 

Вежбе (2 часа x35 седмица = 70 часова) 

Подела одељења на групе Одељење се дели на 2 групе приликом реализацијевежби 

Место реализације наставе - Лабораторија, радионица, производни погон 

 

Методе рада 

- Тест практичних вештина 

- Радни задатак 

- Презентација израде радног задатка ( усмено објашњење поступка израде ) 

- Самопроцена. 

 

Препоруке за  реализацију наставе 

- Примењује мере заштите на раду 

- Демонстрира рад са мерним инструментима 

- Објашњава поступак мерења и контролисања дефинисан технолошким поступком 

- Прати рад ученика на радном месту и указује му на грешке при раду 

- Припрема потребне елементе за вежбу 

- Оцењује самостални практични рад ученика 

- Оцењивање обухвата израду четири мерне листе за радне предмете различите сложености и мерење радног предмета. 
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Образовни профил: Техничар за компјутерско управљање (CNC) машинама 

Предмет: Моделирање машинских елемената и конструкција 

Разред: Трећи 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи  105   105 

Недељни  3   3 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ: 

– Усвајање знања неопходних за практичну примену приликом конструисања и моделирања како елемената тако и конструкција 

– Оспособљавање ученика за коришћење стандардних и препоручених вредности и величина из таблица, графикона и дијаграма 

– Обједињавање знања из машинских елемената, технологије обраде и компјутерске графике 

Активности наставника:  

Излаже наставну јединицу усмено, презентује градиво презентацијом, демонстрира, прати рад ученика, модерира рад ученика, припрема наставне 

материјале, саставља задатке за рад, прати рад ученика, процењује њихове активности и постигнућа и оцењује их. 

Активности ученика:  

Прате  усмено излагање наставника, прате презентовање градива и демонстрацију наставних јединица, вежбају са припремљених наставних 

материјала, постављају питања, демонстрирају савладано градиво. 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Принцип моделирања   

- По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

- познаје појмове: дефиниције и сврха 

модела, дефинисање облика, 

Техничко цртање 

Машински материјали 

Машински елементи 

Технологија маш. 

60 20 40 
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моделирање, димензионисање 

- познаје мрежне, површински и 

запреминске моделе тела у равни и 

простору 

- познаје граничне и хибридне 

запреминске моделе 

- познаје профилне моделе (извлачење, 

ротација) и пресечне моделе 

- наведе основне Boolean операције над 

моделима (унија, разлика и пресек) 

- дефинише типске форме (Feature) и 

њихове параметре 

- наведе геометријске типске форме: 

заобљена ивица (заобљена једна или 

више ивица, заобљена ивица 

константним и променљивим радијусом, 

заобљена ивица кружно, елиптично и 

сложено), закошена ивица (константном 

променљивом дужином), танкозидни 

елементи (константне и променљиве 

дебљине зида) 

- познаје типске форме за исецану 

надградњу 

- наведе технолошке типске форме: рупе, 

отвори, ливачи и др. углови, навој и 

жљебови 

- познаје сложене типске форме (скуп 

више гeометријских и технолошких 

типских форми) 

- познаје технику креирања лимених 

делова 

- схвата значај технике гнеждења 

обраде  

Тех. поступци са 

контролом 

Технологија за КУМ-а 

Аутоматизација 

производње и ФПС 

ПТС 

Практична настава 
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(нестинг) 

- познаје принципе савијања лима и рад 

пресе са гуменим јастуком 

- познаје технику креирања патрице и 

матрице (mold) 

- oспособљен да самостално моделира 

стезни алат и прибор који се користи на 

CNC машинама 

- познаје технике конверзије модела у 

друге формате 

2. 

Моделирање 

нестандардних 

машинских делова  

 

- По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

- изведе моделирање нестандардних 

машинских делова и облика: 

- ливени и ковани облици, 

Техничко цртање 

Машински материјали 

Машински елементи 

Технологија маш. 

обраде  

Тех.поступци са 

контролом 

Технологија за КУМ-а 

Аутоматизација 

производње и ФПС 

ПТС 

Практична настава 

12 4 8 

3. 
Моделирање склопова 

и конструкција  
 

- По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

- зна принцип спајања елемената у склоп: 

слепљивање површина, поравнавање 

површина ивица и темена, саосна 

склапања, уметања и завојни спојеви, 

шема монтаже 

- користи базу стандардних елемената: 

лежајева, спојница, конструкција 

Техничко цртање 

Машински материјали 

Машински елементи 

Технологија маш. 

обраде  

Тех. поступци са 

контролом 

Технологија за КУМ-а 

Аутоматизација 

производње и ФПС 

21 7 14 
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ПТС 

Практична настава 

4. 

Генерисање техничке 

документације  

 

 

- По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

- Формира радионички и склопни цртеж 

на основу модела, пресека и погледа 

- Изврши генерисање саставнице 

 

Техничко цртање 

Машински материјали 

Машински елементи 

Технологија маш. 

обраде  

Тех. поступци са 

контролом 

Технологија за КУМ-а 

Аутоматизација 

производње и ФПС 

ПТС 

Практична настава 

12 4 8 

Начини 

оцењивања 

-континуално праћење 

достигнутих исхода и нивоа 

постигнутих компетенција  

-тестове практичних вештина-

мерне листе 

-дневник рада 

                                                                     Укупно: 105 35 70 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

- 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  

Подела одељења на групе Одељење се дели  на групе до 10 ученика  приликом реализације: 

Вежбе  

Методе рада: 

• тест практичних вештина; 

• радни задатак; 

• презентација израде радног задатка (усмено објашњавање поступка израде); 
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• самопроцена 

Место реализације наставе 

лабораторија, радионица, производно погон 

Препоруке за реализацију наставе 

У току школске године ученици треба да ураде два пројектна задатака: 

1. Mоделирати један алат или машински елеменат (нпр. шпанер). 

2. Моделирања задатог алата као машинског склопа  који садржи: вијке, кућиште, ротациони машински елемент, или неки други 

машински стандардни или нестандардни елемент. У оквиру графичког рада потребно је генерисати и техничку документацију 

(склопни цртеж и бар један радионички цртеж) 

3. Прати рад ученика на радном месту и указује му на грешке при раду  

4. Припрема потребне елементе за вежбу 

5. Оцењује самосталан практичан рад ученика 

 

 

 

Образовни профил:Техничар за компјутерско управљање ( CNC ) машина 

Предмет: Технологија за компјутерски управљане машине 

Разред: Трећи 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи  140  30 170 

Недељни  4   4 

 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ: Циљ наставе предмета технологија за компјутерски управљане машине је стицање знања о савременим обрадним системима, њиховој 

улози у процесу машинске обраде, како би на бази већ постојећих (стечених) знања из технологија обраде на класичним машинама, ученици 

уочили предност савремене технологије и примену компјутерски управљаних обрадних система  
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Задаци:  

- - упознавање основних разлика између нумерички управљаних обрадних система и класичних машина алатки са аспекта области 

примене, продуктивности, економичности и укупне ефикасности обраде; 

- упознавање структуре техничких карактеристика и технолошких могућности обрадних система са компјутерским управљањем; 

- упознавање специфичности компјутерски управљаних обрадних система, примени различитих алата, прибора и карактеристика квалитета 

обраде; 

- оспособљавање ученика за примену стручних знања у решавању технолошких задатака у производњи на бази технологије компјутерског 

управљања. 

Активности наставника: 

Излаже наставну јединицу усмено, презентује градиво презентацијом, демонстрира, прати рад ученика, модерира рад ученика, припрема наставне 

материјале, саставља задатке за рад, прати рад ученика, процењује њихове активности и постигнућа и оцењује их. 

Активности ученика: 

Прате  усмено излагање наставника, прате презентовање градива и демонстрацију наставних јединица, вежбају са припремљених наставних 

материјала, постављају питања, демонстрирају савладано градиво. 

 

Ред. 

број 

теме/м

одула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Квалитет обраде  

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да схвати појмове: 

Квалитет,тачност,грешка обраде, Утицај 

КУМА на квалитет обраде. 

Техн обраде, техн. 

поступци, практична 

настава 
4 2 2 

2. 
Технологија обраде 

резањем 
 

Принципи резања, Главни фактори 

обраде резањем, Хабање алата и 

постојаност.Режим обраде 

Техн обраде, техн. 

поступци, практична 

настава 

16 6 10 

3. 
Компјутерски управљани 

систем за обраду резањем 
 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: Схвати 

карактеристике компјутерски 

управљаних обрадних система и то 

примени при раду на КУМА- 

Техн обраде, техн. 

поступци, практична 

настава, ПТС 20 10 10 
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4. 

Алати и прибори за 

компјутерски управљане 

обрадне системе за обраду 

резањем 

 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању дасхвати карактеристике, 

примену и поделу алата и прибора. 

 и то примени при раду на КУМА 

Техн обраде, техн. 

поступци, практична 

настава, ПТС 
24 12 12 

5. 

Пројектовање технолошких 

процеса за компјутерски 

управљане машине 

 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: пројектује обрадне и 

технолошке процесе, Изабере алат и 

прибор,..Уведе пресеке, погледе, детаље 

Техн обраде, техн. 

поступци, практична 

настава, ПТС 
10 6 4 

6. 

Компјутерски управљани 

систем за обраду 

деформисањем  

 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: пројектује обрадне и 

технолошке процесе за обраду 

деформисањем, Изабере алат и прибор,.. 

Техн обраде, техн. 

поступци, практична 

настава, ПТС 
8 4 4 

7. 

Компјутерски управљани 

обрадни системи за 

неконвенционалне методе 

обраде 

 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да препозна и разликује 

карактеристике и врсте 

неконвенционалних метода обраде 

Техн обраде, техн. 

поступци, практична 

настава, ПТС 
16 8 8 

8. 
Компјутерски управљане 

мерне машине  
 

По завршетку теме ученик ће знати 

карактеристике, примену, поделу и 

структуру компјутерски управљаних 

мерних машина 

Техн обраде, техн. 

поступци, практична 

настава, ПТС 

30-

БЛОК 
15 15 

9. 

Перспективе развоја и даља 

примена компјутерски 

управљаних машина 

 

По завршетку теме ученик ће знати о 

роботима, флексибилним технолошким 

системима фабрикама будућности... 

Техн обраде, техн. 

поступци, практична 

настава, ПТС 
12 6 6 

Начини 

оцењивања 

 Начини провере постигнућа 

ученика: усменим путем, 

контролна вежба,  самостални 

практични рад, графички рад,  

посматрање активности на часу 

Укупно: 140 69 71 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

- Програм је конципиран да се ослања на претходна знања која су ученици стекла у оквиру стручног предмета технологија обраде, уз 

проширење основних појмова процеса обраде резањем са усмерењем ка специфичностима и примени наведених знања на обрадним системима са 
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компјутерски управљањем. Важно је да наставници за два предмета успоставе јасну корелацију између излагања материје ради избегавања 

преклапања и остваривања максималног допуњавања. Са друге стране у оквиру стручних предмета актуелни предмет треба допуњавати са 

предметом програмирање за компјутерско управљање машина и са практичном наставом представљају комплекс предмета који треба да омогуће 

укупно овладавање технологијом обраде на компјутерски управљаним обрадним системима, пре свега у делу обраде резањем, а и у другим 

карактеристичним методама обраде који су важни за данашњи ниво примене компјутерски управљане технологије. 

- Настава и вежбе, с обзиром на стручну оријентацију и обим, односно степен сложености, предвиђа кабинет који је опремљен 

одговарајућим дијаграмима, шемама, моделима, макетама, алатима, приборима, уређајима и дидактичким машинама. У потребном обиму, пре 

свега вежбе, обављале би се и у радионицама односно у предузећима, што би зависило од степена опремљености школе компјутерски 

управљаним обрадним системима. 

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

оспособљавати за: самостално проналажење, систематизовање и коришћење информација из различитих извора (стручна литература, интернет, 

часописи, уџбеници); визуелно опажање, поређење и успостављање веза између различитих садржаја (нпр. повезивање садржаја предмета са 

свакодневним искуством, садржајима других предмета и др.); тимски рад; самопроцену ; презентацију својих радова и групних пројеката и 

ефикасну визуелну, вербалну и писану комуникацију. 

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

информације, а оцењивање ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују 

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

 . 

 

 

 

Образовни профил: Техничар за компјутерско управљање ( CNC ) машина 

Предмет: Програмирање за КУмашине, вежбе 

Разред: Трећи 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи  70   70 

Недељни  2   2 
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Циљ и задаци предмета 

Циљ: Циљ наставе предмета програмирање за компјутерски управљане машине је стицање знања о савременим технолошким процесима 

производње на бази технологије компјутерског управљања. 

Задаци: Задаци наставе предмета програмирање за компјутерски управљане машине су: 

- стицање основних знања о технолошким могућностима обрадних система са компјутерским управљањем; 

- оспособљавање ученика за повезивање знања о теоријским основама обрадних процеса и принципа пројектовања технолошких процеса 

са технолошким могућностима компјутерски управљаних обрадних система; 

- стицање основних знања о пројектовању технологије за компјутерски управљане обрадне системе и оспособљавање ученика за њену 

примену; 

- упознавање основних функција управљачких јединица компјутерски управљаних машина, алатки и оспособљавање за припрему носиоца 

информација, уношење и тестирање програма; 

- развијање смисла за сарадњу са пројектантима производа, конструкторима алата, операторима за компјутерски управљане машине алатке 

и осталим учесницима у пројектовању и производњи. 

Активности наставника: Излаже наставну јединицу усмено, презентује градиво презентацијом, демонстрира, прати рад ученика, модерира рад 

ученика, припрема наставне материјале, саставља задатке за рад, прати рад ученика, процењује њихове активности и постигнућа и оцењује их. 

Активности ученика: Прате  усмено излагање наставника, прате презентовање градива и демонстрацију наставних јединица, вежбају са 

припремљених наставних материјала, постављају питања, демонстрирају савладано градиво. 

 

Ред. 

број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 

Исходи по наставној 

теми/модулу 
Корелација 

Број 

часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. 
Обрадни системи са 

компјутерским управљањем 
 

- По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да: 

- познаје основни концепт и 

структурна КУ машина 

- познаје нивои управљања (NC, 

CNC, AC, DNC, FTC, FOS, FPS) 

- зна да дефинише карактеристике 

обрадних система ca CNC 

управљањем 

- зна шта је технолошка припрема 

 Техничко цртање 

Машински материјали 

Машински елементи 

Технологија машинске 

обраде  

Технолошки поступци са 

контролом 

Моделирање машинских 

елемената и конструкција 

Аутоматизација 

4 / 4 
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CNC обрадних система 

- познаје припремu машине 

(система) 

- зна да  припрема алат 

- уме да припреми материјал 

- схвата значај дефинисање 

документације 

производње и ФПС 

Пројектовање 

технолошких система 

Практична настава 

 

2. 
Врсте и облици 

програмирања cnc машина 
 

- По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да: 

- познаје карактеристике ручног 

програмирања 

- пpимењује полумашинско 

програмирање 

- примењује компјутерско 

програмирање. CAD/CAM и 

системи програмирања 

 

Техничко цртање 

Машински материјали 

Машински елементи 

Технологија машинске 

обраде  

Технолошки поступци са 

контролом 

Моделирање машинских 

елемената и конструкција 

Аутоматизација 

производње и ФПС 

Пројектовање техн. 

система 

Практична настава 

4 / 4 

3. Основи програмирања  

- разуме основе програмирања 

- примењује систем кодирања 

- дефинише координатни системи 

- зна карактеристичне тачке 

обрадног система 

- познаје структурну изградњу 

програма 

- зна програмске речи и реченице 

- користи носачe информација 

Техничко цртање 

Машински материјали 

Машински елементи 

Технологија машинске 

обраде  

Технолошки поступци са 

контролом 

Моделирање машинских 

елемената и конструкција 

Аутоматизација 

производње и ФПС 

6 / 6 
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Пројектовање 

технолошких система 

Практична настава 

4. Главне функције  

- По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да : 

- схвати место и улога главних 

функција у оквиру програма 

CNC машина 

- врши поделу главних функција 

- зна функције за дефинисање 

система програмирања 

- зна функциeа за успостављање 

везе између координатног 

система машине и предмета 

обраде 

- примењује функције за 

дефинисање начина кретања, 

брзи ход, линеарна 

интерполација, кружна 

интерполација, резање завојнице, 

циклуси стругања 

- користи функције за дефинисање 

мода помака 

Техничко цртање 

Машински материјали 

Машински елементи 

Технологија машинске 

обраде  

Технолошки поступци са 

контролом 

Моделирање машинских 

елемената и конструкција 

Аутоматизација 

производње и ФПС 

Пројектовање 

технолошких система 

Практична настава 

 

12 / 12 

5. Помоћне функције  

- По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да: 

- разуме место, улогу и значај 

помоћних функција у оквиру 

програма CNC машина 

- зна поделу помоћних функција 

- примењује функције 

заустављања и функције краја 

Техничко цртање 

Машински материјали 

Машински елементи 

Технологија машинске 

обраде  

Технолошки поступци са 

контролом 

Моделирање машинских 

4 / 4 
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програма или потпрограма 

- зна функције укључивања и 

искључивања 

- зна функције излаза укључивања 

- познаје остале функције 

елемената и конструкција 

Аутоматизација 

производње и ФПС 

Пројектовање 

технолошких система 

Практична настава 

6. 
Технолошке функције 

програма 
 

- По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да : 

- зна функцију алата у програму, 

селекцију алата, измену алата, 

дефинисање корекције алата, 

корекција полупречника алата, 

корекција дужине алата 

- примењује режим обраде, 

програмира коракe и број 

обртаја, геометријске подлоге 

ручног програмирања, 

технолошке подлоге ручног 

програмирања, путање кретања 

алата 

Техничко цртање 

Машински материјали 

Машински елементи 

Технологија машинске 

обраде  

Технолошки поступци са 

контролом 

Моделирање машинских 

елемената и конструкција 

Аутоматизација 

производње и ФПС 

Пројектовање 

технолошких система 

Практична настава 

4 / 4 

7. 
Управљачке јединице и 

програмирање 
 

- По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да: 

- препозна структурну изградњу 

управљачких јединица 

- познаје модуле управљачких 

јединица 

- користи одговарајући начин 

уношења програма и обрада 

информација 

- примењује ручни и аутоматски 

начин рада 

- изврши дијагностику рада 

Техничко цртање 

Машински материјали 

Машински елементи 

Технологија машинске 

обраде  

Технолошки поступци са 

контролом 

Моделирање машинских 

елемената и конструкција 

Аутоматизација 

производње и ФПС 

Пројектовање 

8 / 8 
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управљачке јединице 

- прикаже преглед значајнијих 

управљачких јединица 

технолошких система 

Практична настава 

8. 
Ручно пројектовање 

технологије 
 

- По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да : 

- Зна да ручно пројектује 

технологије и програмира CNC 

струг 

 

Техничко цртање 

Машински материјали 

Машински елементи 

Технологија машинске 

обраде  

Технолошки поступци са 

контролом 

Моделирање машинских 

елемената и конструкција 

Аутоматизација 

производње и ФПС 

Пројектовање 

технолошких система 

Практична настава 

28 / 28 

Начини 

оцењивања 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

• Континуално праћење 

достигнутих исхода и нивоа 

постигнутих компетенција  

• тестове практичних вештина-

мерне листе 

                                                                     Укупно: 70 / 70 

 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

Програм је конципиран тако да се ученици постепено уводе у основе програмирања компјутерски управљаних машина. При реализацији програма 

треба се ослањати на претходно стечена знања ученика из рачунарства и информатике, технологије обраде на компјутерски управљаним 

машинама , аутоматизације производње и флексибилни производни системи и пројектовање технолошких система), потребно је ускладити 
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наставу ових предмета и оперативне планове рада наставника. При томе треба имати у виду са садржај овог предмета са садржајима предмета 

технологија обраде на компјутерски управљаним машинама и пројектовање технолошких система, уствари чине једну заокружену целину. 

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

оспособљавати за: самостално проналажење, систематизовање и коришћење информација из различитих извора (стручна литература, интернет, 

часописи, уџбеници); визуелно опажање, поређење и успостављање веза између различитих садржаја (нпр. повезивање садржаја предмета са 

свакодневним искуством, садржајима других предмета и др.); тимски рад; самопроцену ; презентацију својих радова и групних пројеката и 

ефикасну визуелну, вербалну и писану комуникацију. 

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

информације, а оцењивање ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују 

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

 

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  

 

Подела одељења на групе 

Одељење се дели  на групе до 10 ученика приликом реализације: 

• вежби  

 

Методе рада: 

• тест практичних вештина; 

• радни задатак; 

• презентација израде радног задатка (усмено објашњавање поступка израде); 

• самопроцена 

 

Место реализације наставе 

• лабораторија, радионица, производни погон 
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Образовни профил:Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина 

Предмет:Пројектовање технолошких система 

Разред: Трећи 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи  210  30 240 

Недељни  7   7 

 

Циљ учења 

 

-Стицање знања и вештина за обављање послова и самосталан извршилачки рад у оквирустандарда квалификације 

-Стицање знања за брзо укључивањецу процес конкретне производне технологије 

-Овладавање технолошким поступцима обраде и програмирање компјутерски управљаних машина 

-Овладавање поступцима припреме, подешавања, контроле и смештаја алата на компјутерски управљаним машинама 

-Оспособљавање уношења програма , постављање припремка, тестирање и израда  радног предмета на компјутерски управљаним машинама 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. 
Обрада стругањем на КУ 

обрадним системима 
 

-Зна поделу КУ стругова, главни 

делови 

-Познаје погонски систем за главна 

и помоћна кретања, мерни систем 

-Користи УЈ. Упознавање са 

тастатуром УЈ 

Техничко цртање, 

комп. графика, 

технологија обраде, 

маш. материјали 

технологија обраде 

за КУМ, 

техн.поступци, 

10  10 
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енглески језик 

2. Управљање CNC стругом  

-Познаје начине рада УЈ (ручни, 

аутоматски, инкрементални, 

референтна тачка 

-Изврши померање носача алата у 

правцу појединих оса до унапред 

задате вредности коришћењем 

свих начина рада УЈ 

-Регулише број обртаја и брзину 

посмака, врши измену 

алата,укључивање и искључивање 

средстава за хлађење 

 

30  30 

3. 
Припрема алата за КУ 

стругове 
 

-Уме да преднамешта алат ван 

машине и постављање алата на 

машину 

-Зна да дефинише корекцију 

-Користи држаче и системе држача 

алата 

 

20  20 

4. 

 

Спољашње и унутрашње 

стругање 

 

-Примењује попречни и уздужно 

стругање цилиндричних и 

коничних површина са радијусом и 

заобљењима, навојем и контурно 

стругање( линеарна и кружна 

интерполација 

-Израђује комплетну техничко 

технолошку документацијуи 

уношење програма 

-Тестира програм ( провера путање 

алата симулацијом, плотером, 

 

60  60 
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пробним кретањем машине на 

празно контролом УЈ 

Врши постављање обрадка, 

центрирање , стезање, дефинисање 

страртне и нулте тачке радног 

предмета 

-Израђује радне предмете, мерење 

и контролисање, корекција 

програма- условно 

5. 
Корекција врха радијуса 

алата 
 

-Врши израду РП коришћењем 

корекције врха радијуса 

стругарских ножева и корекције 

полупречника алата 

-Направи комплетну техничко 

технолошку документацију 

 

10  10 

6. 

Обрада стругањем 

коришћењем стандардних 

циклуса 

 

-Примењује циклусе уздужног, 

спољашњег и унутрашњег 

стругања 

-Примењује циклусе резања 

навоја( спољашњег и унутрашњег, 

левог и десног са једним и више 

почетака) 

-Зна циклусе усецања жљебова 

 

40  40 

7. 
Отклањање зазора код 

помоћних кретања 
 

-Примењује начине мерења зазора 

-Изведе уношење измерених зазора 

у Уј 

 

10  10 

8. 

Израда радних предмета на 

компјутерски управљаним 

струговима 

 

-Израдити радне предмете на 

компјутерски управљаним 

струговима на основу техничко 

технолошке документације   

 

60  60 
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Начини 

оцењива

ња 

праћење остварености 

исхода 

тестове практичних 

вештина-мерне листе 

дневник рада 

                                                                     Укупно: 210 / 210 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

 

На почетку модула ученике упознати са циљевима и исходима наставе, односно учења, планом рада и начинима оцењивања  

Облици наставе: Модул се реализује кроз следеће облике наставе: Вежбе  

Подела одељења на групе 

Одељење се дели  на групе до 10 ученика приликом реализације: Вежби  

Методе рада: 

• тест практичних вештина; 

• радни задатак; 

• презентација израде радног задатка (усмено објашњавање поступка израде); 

• самопроцена 

Место реализације наставе: лабораторија, радионица, производни погон 

Препоруке за реализацију наставе 

• Примењује мере заштите на раду 

• Демонстрира рад са мерним инструментима 

• Објашњава поступак мерења и контролисања дефинисан технолошким поступком 

• Прати рад ученика на радном месту и указује му на грешке при раду  

• Припрема потребне елементе за вежбу  

• Оцењује самосталан практичан рад ученика 
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Четврти разред 

Образовни профил:Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина 

Предмет: Српски језик и књижевност 

Разред: Четврти 

„Службени гласник РС-Просветни гласник:" бр.6/2018од 01.06.2018. 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок настава Укупно 

Годишњи 93 / / / 93 

Недељни 3 / / / 3 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ: 

- 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. 

 



Машинска школа „Радоје Дакић“ 2018 -2022. 

 

 

470 

Задаци: 

- Настава језика (знања о језику, способност служење језиком и васпитна улога наставе језика). Ученици треба да:  

o овладају знањима о српском књижевном језику;  

o стекну вештине и способности његовог коришћења у општењу са другима, у писменом и усменом изражавању, приликом учења, 

образовања и интелектуалног развоја;  

o поштују матерњи језик, негују српски језик, традицију и културу српског народа, националних мањина, етничких заједница и других 

народа;  

o унапређују културу језичког општења, у складу са поштовањем расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне 

равноправности, са развијањем толеранције и уважавања различитости и са поштовањем и уважавањем других језика и других култура.  

- Настава књижевности (усвајање књижевних знања, развијање читалачких вештина и афирмисање васпитних вредности путем 

књижевности). Ученици треба да:  

o упознају репрезентативна дела српске књижевне баштине и дела опште књижевности, њихове ауторе, поетске и естетске вредности;  

o негују и развијају читалачке компетенције и интерпретацијске вештине посредством којих ће се упознавати са репрезентативним 

књижевним делима из историје српске и опште књижевности, читати их и тумачити у доживљајној и истраживачкој улози;  

o развијају литерарне афинитете и постану читаоци рафинираног естетског укуса који ће умети да на истраживачки, стваралачки и активан 

начин читају књижевна дела свих жанрова, вреднују их, говоре о њима и поводом њих;  

o усвоје хуманистичке ставове, уверења и систем вредности;  

o оспособе се за поуздано морално просуђивање, опредељивање за добро и осуду насилништва и нечовештва, одбацивање свих видова 

агресивног и асоцијалног понашања и за развијање самосвести и личне одговорности;  

o подстичу на саосећање са ближњима и одговорност према другом;  

o развију врлине разборитости и равнотеже и мудрости.  

- Општи задаци. Ученици треба да:  

o развијају и негују стваралачки и истраживачки дух у процесу учења и у примени стечених знања;  

o развијају и негују методичност и методичка поступања приликом овладавања сложеним и обимним знањима;  

o усаглашено са општим исходима учења, као и усклађено са узрастом и способностима, даље развијају знања, васпитне вредности и 

функционалне вештине које ће моћи да користе у даљем образовању, у професионалном раду и у свакодневном животу;  

o развијају лични и национални идентитет и осећање припадности држави Србији;  

o формирају вредносне ставове којима се чува национална и светска културна баштина;  

o буду оспособљени за живот у мултикултуралном друштву. 

Активности наставника: 

- мотивисање ученике за читање; 

- припремање и благовремено давањеученицимаистраживачких задатакакао помоћприликом читања и разумевања дела; 



Машинска школа „Радоје Дакић“ 2018 -2022. 

 

 

471 

- припремање наставних материјала; 

- планирање активности на часу и тока часа; 

- објашњавање, тумачење, анализирање  новихсадржаја и појмова; 

- подстицање активног учешћа ученика ураду на часу; 

- подстицање креативности ученика; 

- подстицање код ученика критичког развој мишљења и разумевања; 

- подстицањее активног учења; 

- подстицање учника  да повезују знања са другим областима и  ослањају се на претходно искуство; 

- инсистирање на практичној примени стечених знања 

- подстицање одговорности код ученика; 

- упућивање ученика на додатне изворезнања и могућности сазнавања; 

- неговање позитивне климе у одељењу; 

- омогућавање подстицајне средине за рад и учење; 

- охрабрибравање, помагање и подстицање ученика; 

- инсистирање на систематичности у раду и поштовању принципа и правила рада; 

- редовно вредновање рада и постигнућа сваког ученика; 

- самовредновање реализације програма ; 

- планирање новина и измена за следећу школску годину. 

Активности ученика: 

- редовно читање задате лектире; 

- припремње радних материјала за часовеобраде књижевних дела; 

- активно учествовање у дискусијама на часу; 

- активан приступање при излагању новог градива и изради задатака на часу; 

- самостално или уз помоћ наставника запажање, упоређивање, примена и повезивање градива ; 

- израда домаћих задатака; 

- активно учење; 

- тражење додатне подршке за градиво које нису разумели или их додатно интересује; 

- редовно бележење у свеску свих  најважнијихчињеница и закључакае са часа; 

- израда писмених задатака, тестова знања,правописних диктата, рецитовање стихова; 

- практична примена стечених знања; 

- повезивање знања са другим областима; 

- ослањање на претходно искуство; 
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- самопроцењивање напретка . 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  по 

теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

I Савремена поезија  

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

- 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 

Историја 

Филозофија 

Ликовна култура 

Музичка уметност 

 12 10 2 

II Савремена проза  

- 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  

Историја 

Филозофија 

Ликовна култура 

Музичка уметност 

 

28 25 3 

III Савремена драма  

- увиди разлику између традиционалне 

и  савремене драме 

- упореди драмски  књижевни текст са 

другим облицима његове 

интерпретације 

- формулише личне утиске и запажања 

о драмском делу 

Историја 

Филозофија 

Ликовна култура 

Музичка уметност 

 

9 7 2 

IV Класици светске књижевности  

- препозна свевременост  обрађених 

тема 

- тумачи дела износећи своја запажања 

Историја 

Филозофија 

Ликовна култура 

10 8 2 
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и утиске и образложења о њима Музичка уметност 

V Синтакса  

- одреди синтаксичке јединице и 

њихову функцију 

- одреди типове независних и зависних 

реченица, типове напоредних 

конструкција,  

- разуме појам конгруенције 

- познаје систем глаголских облика 

- примени правописне знаке у складу 

са језичком нормом 

- употреби знаке интерпункције у 

складу са језичком нормом 

 

страни језик 

7 6 1 

VI Правопис  

- примени правописне знаке у складу 

са језичком нормом 

- употреби знаке интерпункције у 

складу са језичком нормом 

 

5 3 2 

VII Култура изражавања  

- напише есеј поштујући структуру ове 

књижевне врсте 

- састави биографију, молбу, жалбу, 

приговор… 

- процењује вредност понуђених 

културних садржаја 

 

22 / 22 

Начини 

оцењивања 

• усмено испитивање 

- индивидуално 

- групна дискусија 

• тест знања 

• домаћи задатак 

• писмени задатак 

• есеј 

• ППТ презентација 

• праћење актиности на часу 

Укупно: 93 59 34 
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Образовни стандарди: 

Основни ниво 

1. Област ЈЕЗИК  

2.СЈК.1.1.1. Има основна знања о језику уопште (шта је језик, које функције има); поштује свој језик и поштује друге језике; 

препознаје стереотипне ставове према језику. Разуме појам текста; разликује делове текста (увод, главни део, завршетак); 

препознаје врсте текстова (облике дискурса); има основна знања из социолингвистике: познаје појмове једнојезичности и 

вишејезичности (и зна одговарајуће језичке прилике у Србији); разуме појам језичке варијативности и препознаје основне 

варијетете.  

2.СЈК.1.1.2. Разликује књижевни (стандардни) језик од дијалекта; зна основне податке о дијалектима српског језика; има 

правилан став према свом дијалекту и другим дијалектима српског језика и према оба изговора српског књижевног језика 

(поштује свој и друге дијалекте српског језика и има потребу да чува свој дијалекат; подједнако цени оба изговора српског 

књижевног језика - екавски и (и)јекавски); има потребу да учи, чува и негује књижевни језик; познаје најважније граматике и 

нормативне приручнике и уме да се њима користи; зна основне податке о месту српског језика међу другим индоевропским и 

словенским језицима; има основна знања о развоју књижевног језика, писма и правописа код Срба.  

2.СЈК.1.1.3. Разликује правилан од неправилног изговора гласа; зна основну поделу гласова; има основна знања у вези са слогом 

и примењује их у растављању речи на крају реда; зна основна правила акценатске норме и уочава евентуалне разлике између 

свог и књижевног акцента.  

2.СЈК.1.1.4. Познаје врсте и подврсте речи; примењује норму у вези с облицима речи у фреквентним случајевима (укључујући и 

гласовне промене у вези с облицима речи); издваја делове речи у вези с облицима речи (граматичка основа и наставак за облик) у 

једноставнијим случајевима; издваја делове речи у вези с грађењем речи (префикс, творбена основа, суфикс) у једноставнијим 

случајевима; препознаје основне начине грађења речи; примењује норму у вези с грађењем речи (укључујући и гласовне промене 

у вези с грађењем речи); примењује постојеће моделе при грађењу нових речи.  

2.СЈК.1.1.5. Правилно склапа реченицу; разликује синтаксичке јединице; разликује активне и пасивне реченице; уме да 

анализира једноставније реченице грађене по основним моделима и проширене прилошким одредбама.  

2.СЈК.1.1.6. Има лексички фонд који је у складу са средњим нивоом образовања; прави разлику између формалне и неформалне 

лексике и употребљава их у складу са приликом; има основна знања о значењу речи; познаје основне лексичке односе 

(синонимију, антонимију, хомонимију); познаје метафору као лексички механизам; нема одбојност према речима страног 

порекла, али их не прихвата некритички и аутоматски; познаје појам термина и фразеологизма; познаје најважније речнике 

српског језика и уме да се њима користи.  

2. Област КЊИЖЕВНОСТ  

2.СЈК.1.2.1. Познаје ауторе дела из обавезног школског програма и локализује их у контекст стваралачког опуса и 

књижевноисторијски контекст.  
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2.СЈК.1.2.2. Познаје књижевнотеоријску терминологију и доводи је у функционалну везу са примерима из књижевних1 и 

неуметничких2 текстова предвиђених програмом.  

2.СЈК.1.2.3. У тумачењу књижевноуметничких и књижевнонаучних дела разликује методе унутрашњег и спољашњег приступа.  

2.СЈК.1.2.4. Уочава и примерима аргументује основне поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевних дела из 

обавезне школске лектире.  

2.СЈК.1.2.5. Уочава основне особине књижевности као дискурса и разликује га у односу на остале друштвене дискурсе.  

2.СЈК.1.2.6. Наводи основне књижевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и 

светске књижевности и повезује их са делима и писцима из обавезне лектире школског програма.  

2.СЈК.1.2.7. Анализира издвојене проблеме у књижевном делу и уме да их аргументује примарним текстом.  

2.СЈК.1.2.8. Користи препоручену секундарну литературу (књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, теоријску) и доводи је 

у везу са књижевним текстовима предвиђеним програмом.  

2.СЈК.1.2.9. На основу дела српске и светске књижевности формира читалачке навике и знања; схвата улогу читања у тумачењу 

књижевног дела и у изграђивању језичког, литерарног, културног и националног идентитета.  
1 Књижевни текстови обухватају књижевноуметничке и књижевнонаучне текстове. 
2 Под неуметничким текстовима подразумевају се текстови из науке о језику и науке о књижевности, научнопопуларни 

текстови из ових области и, по потреби, текстови из медија и других извора погодни за обраду градива из предмета Српски 

језик и књижевност. 

3. Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА  

2.СЈК.1.3.1. Говори разговетно, поштујући ортоепска правила књижевног језика; примењује књижевнојезичку акцентуацију или 

упоређује свој акценат са књижевним и труди се да је с њим усклади; течно и разговетно чита наглас књижевне и неуметничке 

текстове; изражајно чита и казује лакше књижевноуметничке текстове; у званичним ситуацијама говори о једноставнијим 

темама из области језика, књижевности и културе користећи се коректним језичким изразом (тј. говори течно, без замуцкивања, 

поштапалица, превеликих пауза и лажних почетака, осмишљавајући реченицу унапред) и одговарајућом основном 

терминологијом науке о језику и науке о књижевности, прилагођавајући приликама, ситуацији, саговорнику и теми вербална и 

невербална језичка средства (држање, мимику, гестикулацију); говори уз презентацију; има културу слушања туђег излагања; у 

стању је да с пажњом и разумевањем слуша излагање средње тежине (нпр. предавање) с темом из језика, књижевности и 

културе; приликом слушања неког излагања уме да хвата белешке.  

2.СЈК.1.3.2. Говорећи и пишући о некој теми (из језика, књижевности или слободна тема), јасно структурира казивање и повезује 

његове делове на одговарајући начин; разликује битно од небитног и држи се основне теме; саставља једноставнији говорени и 

писани текст користећи се описом, приповедањем и излагањем (експозицијом); уме укратко да опише своја осећања и доживљај 

књижевног или другог уметничког дела; сажето препричава једноставнији књижевноуметнички текст и издваја његове важне 

или занимљиве делове; резимира једноставнији књижевни и неуметнички текст.  
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2.СЈК.1.3.3. У расправи или размени мишљења на теме из књижевности, језика и културе уме у кратким цртама да изнесе и 

образложи идеју или став за који се залаже, говори одмерено, ослања се на аргументе, у стању је да чује туђе мишљење и да га 

узме у обзир приликом своје аргументације; пише једноставнији аргументативни текст на теме из књижевности, језика и 

културе.  

2.СЈК.1.3.4. Користи оба писма, дајући предност ћирилици; примењује основна правописна правила у фреквентним примерима и 

уме да се служи школским издањем Правописа; у писању издваја делове текста, даје наслове и поднаслове, уме да цитира и 

парафразира; саставља матурски рад поштујући правила израде стручног рада (употребљава фусноте и саставља садржај и 

библиографију); саставља писмо - приватно и службено, биографију (ЦВ), молбу, жалбу, захтев, оглас; зна да попуни различите 

формуларе и обрасце.  

2.СЈК.1.3.5. Има способност и навику да у различите сврхе (информисање, учење, лични развој, естетски доживљај, забава...) 

чита текстове средње тежине (књижевноуметничке текстове, стручне и научнопопуларне текстове из области науке о језику и 

књижевности, текстове из медија3); примењује предложене стратегије читања.  

2.СЈК.1.3.6. Разуме књижевни и неуметнички текст средње сложености: препознаје њихову сврху, проналази експлицитне и 

имплицитне информације, издваја главне идеје текста; прати развој одређене идеје у тексту; пореди основне информације и идеје 

из двају или више текстова.  

2.СЈК.1.3.7. Критички промишља књижевни и неуметнички текст средње сложености: разликује објективну/веродостојну 

чињеницу од ауторове интерпретације; процењује (и то образлаже) да ли аутор неуметничког текста износи све потребне 

информације и да ли даје довољне и веродостојне доказе за то што тврди; процењује да ли је аутор текста неутралан или 

ангажован односно пристрастан, и образлаже своју процену; препознаје говор мржње, дискриминације, бирократски језик, и има 

изграђен негативан став према њима; уме у једноставним примерима да понуди алтернативу бирократском језику.  

2.СЈК.1.3.8. Препознаје структуру, различите елементе, стилске одлике (експресивност, сликовитост, метафоричност) књижевног 

и неуметничког текста; препознаје конотативно значење речи у датом контексту и разуме сврху конотативног значења у 

књижевном и неуметничком тексту; одређује значење непознате речи на основу контекста и творбеног модела; разуме значај 

читања за богаћење лексичког фонда.  

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на средњем нивоу у свакој области.  
3 Текстови који су погодни за обраду градива из језика и књижевности. 

Средњи ниво 

1. Област ЈЕЗИК  

2.СЈК.2.1.1. Има шира знања о језику уопште (која су битна својства језика); препознаје јединице и појаве које припадају 

различитим језичким нивоима/подсистемима; има основна знања о писму уопште; има основна знања о правопису уопште 

(етимолошки - фонолошки правопис; граматичка - логичка интерпункција; графема - слово); има основна знања о језицима у 

свету (језичка сродност, језички типови, језичке универзалије). Разуме основне принципе вођења дијалога; разуме појам 
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говорног чина; разуме појам деиксе. Познаје одлике варијетета српског језика насталих на основу медијума и оних који су 

условљени социјално и функционално.  

2.СЈК.2.1.2. Зна основне особине дијалеката српског језика; зна основна правила екавског и (и)јекавског изговора; у 

једноставнијим случајевима пребацује (и)јекавску реч у екавски лик и обрнуто. Смешта развој књижевног језика код Срба у 

друштвени, историјски и културни контекст.  

2.СЈК.2.1.3. Познаје говорне органе и начин на који се гласови производе; зна да дели гласове по свим критеријумима; разуме 

појам фонеме; зна сва правила акценатске норме и уме да прочита правилно акцентовану реч; зна механизме фонолошки 

условљених гласовних промена (једначења сугласника по звучности и по месту творбе, сажимање и асимилацију вокала и 

губљење сугласника).  

2.СЈК.2.1.4. Има шира знања о врстама и подврстама речи; уме да одреди облик променљиве речи и да употреби реч у задатом 

облику; познаје појам морфеме; дели реч на творбене морфеме у једноставнијим случајевима и именује те морфеме; познаје 

основне начине грађења речи; примењује норму у вези с облицима речи у мање фреквентним случајевима.  

2.СЈК.2.1.5. Користи се свим синтаксичким могућностима српског језика; разликује безличне и личне реченице; анализира 

реченице грађене по различитим моделима; има шира знања о синтагми; препознаје основне врсте зависних предикатских 

реченица (типични случајеви); зна основно о напоредним односима, конгруенцији и негацији; разликује врсте независних 

предикатских реченица; разуме појам елипсе; има основна знања о употреби падежа и глаголских облика.  

2.СЈК.2.1.6. Има богат и уразноличен лексички фонд (укључујући и интелектуалну и интернационалну лексику и познавање 

најфреквентнијих интернационалних префикса и суфикса). Тај фонд употребљава у складу с приликом; види језик као низ 

могућности које му служе да изрази индивидуално искуство и усмерен је ка богаћењу сопственог речника; познаје 

хиперонимију/хипонимију, паронимију; разликује лексичке слојеве; познаје метонимију као лексички механизам.  

2. Област КЊИЖЕВНОСТ  

2. СЈК.2.2.1. Интерпретира књижевни текст увидом у његове интеграционе чиниоце (доживљајни контекст, тематско-мотивски 

слој, композиција, ликови, форме приповедања, идејни слој, језичко-стилски аспекти...).  

2.СЈК.2.2.2. Познаје књижевнотеоријску терминологију и књижевнотеоријска знања адекватно примењује у тумачењу 

књижевних дела предвиђених програмом.  

2.СЈК.2.2.3. Разликује методе унутрашњег и спољашњег приступа у интерпретацији књижевноуметничког и књижевнонаучног 

дела и адекватно их примењује приликом разумевања и тумачења ових врста дела.  

2.СЈК.2.2.4. Уочава и образлаже поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевноуметничких и књижевнонаучних 

дела у оквиру школске лектире; процењује да ли је сложенији књижевнонаучни текст (аутобиографија, биографија, мемоари, 

дневник, писмо, путопис...) добро структуриран и кохерентан, да ли су идеје изложене јасно и прецизно; уочава стилске 

поступке у књижевноуметничком и књижевнонаучном тексту; процењује колико одређене одлике текста утичу на његово 

разумевање и доприносе тумачењу значења текста.  
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2.СЈК.2.2.5. Образлаже основне елементе књижевности као дискурса у односу на остале друштвене дискурсе (нпр. 

присуство/одсуство приповедача, приповедни фокус, статус историјског и фиктивног итд.).  

2.СЈК.2.2.6. Приликом тумачења књижевноуметничких и књижевнонаучних дела из школског програма примењује знања о 

основним књижевноисторијским и поетичким одликама стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске 

књижевности.  

2.СЈК.2.2.7. Самостално уочава и анализира проблеме у књижевном делу и уме да аргументује своје ставове на основу 

примарног текста.  

2.СЈК.2.2.8. Активно користи препоручену и ширу, секундарну литературу (књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, 

теоријску) у тумачењу књижевноуметничких и књижевнонаучних дела предвиђених програмом.  

2.СЈК.2.2.9. На основу дела српске и светске књижевности развија читалачке вештине, способности и знања од значаја за 

тумачење и вредновање различитих књижевноуметничких и књижевнонаучних дела и за развијање језичког, литерарног, 

културног и националног идентитета; има изграђен читалачки укус својствен културном и образованом човеку.  

3. Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА  

2.СЈК.2.3.1. Говори у званичним ситуацијама, јавно и пред већим аудиторијумом о темама из области језика, књижевности и 

културе, користећи се књижевним језиком и одговарајућом терминологијом; учествује у јавним разговорима са више учесника; 

процењује слушаоца односно аудиторијум и обликује свој говор према његовим потребама и могућностима; има потребу и 

навику да развија сопствену говорну културу; с пажњом и разумевањем слуша теже излагање (нпр. предавање) с темом из језика, 

књижевности и културе; слуша критички, процењујући говорникову аргументацију и објективност.  

2.СЈК.2.3.2. Саставља сложенији говорени и писани текст (из језика, књижевности или слободна тема) користећи се описом, 

приповедањем и излагањем (експозицијом); у говореној или писаној расправи прецизно износи своје идеје и образлаже свој став; 

труди се да говори и пише занимљиво, правећи прикладне дигресије и бирајући занимљиве детаље и одговарајуће примере; 

уочава поенту и излаже је на прикладан начин; прецизно износи свој доживљај и утиске поводом књижевног или другог 

уметничког дела; сажето препричава сложенији књижевни текст и резимира сложенији књижевни и неуметнички текст на теме 

непосредно везане за градиво; пише извештај и реферат; примењује правописну норму у случајевима предвиђеним програмом.  

2.СЈК.2.3.3. Има способност и навику да у различите сврхе (информисање, учење, лични развој, естетски доживљај, забава...) 

чита теже текстове (књижевноуметничке текстове, стручне и научнопопуларне текстове из области науке о језику и 

књижевности, текстове из медија); има изграђен читалачки укус својствен културном и образованом човеку; примењује сложене 

стратегије читања; бира стратегију читања која одговара сврси читања.  

2.СЈК.2.3.4. Разуме сложенији књижевни и неуметнички текст: препознаје његову сврху; проналази експлицитне и имплицитне 

информације; издваја информације према задатом критеријуму; издваја главне идеје; прати развој одређене идеје; пореди 

информације и идеје из двају или више текстова да би разумео одговарајући значењски или стилски аспект према задатом 

критеријуму; анализира и тумачи оне системе мотивације који се у књижевном делу јављају при обликовању (карактеризацији) 
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ликова и изградњи догађаја (због бољег и потпунијег разумевања значења књижевног дела); тумачи (на нивоу разумевања) 

текстове ослањајући се на други текст/текстове.  

2.СЈК.2.3.5. Критички промишља сложенији књижевни и неуметнички текст: раздваја објективну чињеницу од ауторове 

интерпретације; процењује да ли је аутор текста неутралан или ангажован односно пристрастан, и образлаже своју процену; 

разликује експлицитне и имплицитне ауторове ставове; аргументовано вреднује да ли аутор сложенијег експозиторног или 

аргументативног текста погодног за обраду градива из језика и књижевности износи све потребне информације и да ли даје 

довољне и веродостојне доказе за то што тврди.  

2.СЈК.2.3.6. Процењује да ли је сложенији неуметнички текст погодан за обраду градива из језика и књижевности добро 

структуриран и кохерентан, да ли су идеје изложене јасно и прецизно; уочава стилске поступке у овим текстовима; процењује 

колико одређене одлике текста утичу на његово разумевање.  

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на напредном нивоу у свакој области.  

Напредни ниво 

1. Област ЈЕЗИК  

2.СЈК.3.1.1. Разуме да постоји тесна веза између језика и мишљења; јасан му је појам категоризације; познаје конверзационе 

максиме (квалитета, квантитета, релевантности и начина); разуме појам информативне актуализације реченице и зна како се она 

постиже; јасан му је појам текстуалне кохезије.  

2.СЈК.3.1.2. При подели речи на слогове позива се на правила; акцентује једноставније примере.  

2.СЈК.3.1.3. Има детаљнија знања о морфологији у ужем смислу и творби речи у српском језику (дели реч на творбене морфеме у 

сложенијим случајевима и именује те морфеме).  

2.СЈК.3.1.4. Има детаљнија знања о употреби падежа и глаголских облика; уме да анализира компликованије реченице грађене 

по различитим моделима; познаје специјалне независне реченице; познаје различита решења у вези с конгруенцијом.  

2.СЈК.3.1.5. Има основна знања о речницима и структури речничког чланка.  

2. Област КЊИЖЕВНОСТ  

2.СЈК.3.2.1. Чита, доживљава и самостално тумачи књижевноуметничка и књижевнонаучна дела из обавезног школског 

програма, као и додатне (изборне) и факултативне књижевноуметничке и књижевнонаучне текстове; током интерпретације 

поуздано користи стечена знања о стваралачком опусу аутора и књижевноисторијском контексту.  

2.СЈК.3.2.2. Влада књижевнотеоријском терминологијом и теоријска знања адекватно примењује у тумачењу 

књижевноуметничких и књижевнонаучних дела која су предвиђена школским програмом и других дела ове врсте различитих 

жанрова, изван школског програма.  

2.СЈК.3.2.3. У процесу тумачења књижевноуметничког и књижевнонаучног дела, одабира, примењује и комбинује адекватне 

методе унутрашњег и спољашњег приступа.  

2.СЈК.3.2.4. Уочава и тумачи поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевноуметничких и књижевнонаучних 
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текстова у оквиру школске лектире и изван школског програма; процењује и пореди стилске поступке у наведеним врстама 

текстова.  

2.СЈК.3.2.5. Разуме основне елементе књижевности као дискурса (пореди нпр. присуство/одсуство приповедача, приповедни 

фокус, статус историјског и фиктивног итд.) у односу на остале друштвене дискурсе и та сазнања употребљава у тумачењу 

књижевних дела.  

2.СЈК.3.2.6. Приликом тумачења и вредновања књижевноуметничких и књижевнонаучних дела примењује и упоређује 

књижевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске књижевности.  

2.СЈК.3.2.7. Самостално уочава и тумачи проблеме и идеје у књижевном делу и своје ставове уме да аргументује на основу 

примарног текста и литерарно-филолошког контекста.  

2.СЈК.3.2.8. У тумачењу књижевног дела критички користи препоручену и самостално изабрану секундарну литературу 

(књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, теоријску).  

2.СЈК.3.2.9. На основу дела српске и светске књижевности (у обавезном и сопственом избору) и секундарне литературе шири 

читалачка знања, примењује стратегије читања које су усаглашене са типом књижевног дела и са читалачким циљевима 

(доживљај, истраживање, стваралаштво); развија језички, литерарни, културни и национални идентитет.  

3. Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА  

2.СЈК.3.3.1. Дискутује о сложеним темама из језика, књижевности и културе; дискутује о смислу и вредностима књижевних 

текстова и о сврси и вредностима неуметничких текстова користећи стручну терминологију.  

2.СЈК.3.3.2. Излаже (у званичним ситуацијама, јавно и пред већим аудиторијумом) и пише о темама из области језика, 

књижевности и културе; има развијене говорничке (ораторске) вештине; претпоставља различите ставове аудиторијума и у 

складу с тим проблематизује поједине садржаје; препознаје и анализира вербалну и невербалну реакцију саговорника односно 

аудиторијума и томе прилагођава свој говор; слушајући говорника, процењује садржину и форму његовог говора и начин 

говорења.  

2.СЈК.3.3.3. Композиционо и логички складно пише стручни текст на теме из књижевности и језика, као и новински чланак.  

2.СЈК.3.3.4. Организује, класификује, уопштава и на сличан начин обрађује информације из књижевних и неуметничких текстова 

на основу задатог и/или самостално постављеног критеријума.  

2.СЈК.3.3.5. Продубљено критички промишља сложенији текст: процењује колико сложенији експозиторни текст успешно 

преноси информације публици којој је намењен, уочавајући које информације недостају; издваја доказну грађу на којој аутор 

аргументативног текста заснива своје ставове и одређује средства којима их износи; запажа ауторове грешке у закључивању и 

сл.  

2.СЈК.3.3.6. Процењује стилске поступке у књижевном и неуметничком тексту; пореди стилске поступке у два сложена текста 

(или више њих); тумачи њихову улогу у остваривању естетских и значењских одлика наведених врста текстова.  

2.СЈК.3.3.7. Изграђује свест о себи као читаоцу - развија читалачку ауторефлексију (разуме улогу читања у сопственом развоју; 



Машинска школа „Радоје Дакић“ 2018 -2022. 

 

 

481 

има развијену, критичку свест о својим читалачким способностима...).  

НАПОМЕНА: Због преклапања у више наставних тема/модула  образовни стандарди ће бити прецизније одређени у оперативним 

(месечним)  плановима. 

Начин остваривања програма  

УВОДНА ОБЈАШЊЕЊА  

Зависно од разреда и садржаја годишњи фонд часова наставе овог предмета распоређен је тако да је за подручје књижевност издвојено око 60%, а 

за друга два (језик и култура изражавања) око 40% часова.  

У оквиру тог фонда планирани садржаји се обрађују са око70% часова. Осталих 30% часова предвиђено је за понављање, утврђивање, вежбање и 

систематизовање програма.  

Циљ и задаци чине целину и остварују се током четири године - систематски и континуирано - у свим предвиђеним програмско-тематским 

подручјима и видовима рада.  

Сви садржаји распоређени су по разредима, подручјима, областима и темама уз примену начела поступности, корелације, интеграције и 

примерености узрасту.  

Садржаји књижевности конкретизовани су по разредима, сегментима (књижевност и лектира), а обухватају књижевнотеоријско и 

књижевноисторијско проучавање књижевноуметничких дела и књижевности жанровски распоређених.  

Подручје језик обухвата изучавање језика као система. У садржаје овог подручја уграђени су елементи опште лингвистике и правописа.  

Подручје култура изражавања обухвата облике и врсте у области усменог и писменог изражавања (по разредима). У овој области планиране су 

говорне и писмене вежбе, домаћи задаци и писмени задаци, који треба да се раде наизменично ћирилицом и латиницом.  

Ради што успешније реализације бројних захтева и садржаја неопходна је и стална сарадња наставника српског језика и књижевности с 

наставницима других предмета (историје, сродних општестручних и ужестручних предмета), стручним сарадницима (школским библиотекаром - 

медијатекаром, педагогом, психологом) и органима (стручним активом и већима), родитељима ученика и међуопштинском (регионалном) 

просветно-педагошком службом; такође је корисна сарадња наставника и са одређеним институцијама (народном библиотеком, домом културе, 

биоскопом, локалним новинама, радио-станицом и др.).  

Квалитет и трајност знања, умења, вештина и навика ученика у многоме зависе од принципа, облика, метода и средстава који се користе у 

образовно-васпитном процесу. Због тога савремена настава српског језика и књижевности претпоставља остваривање битних задатака и садржаја 

програма уз максимално могућу мисаону активност ученика (субјеката у настави), поштовање одређених дидактичких принципа (посебно: свесне 

активности ученика, научности, примерености, поступности, систематичности и очигледности), као и адекватну примену оних наставних облика, 

метода, поступака и средстава чију су вредност утврдиле савремена пракса и методика наставе српског језика и књижевности (пре свега: разни 

видови групног и индивидуалног рада примерени могућностима ученика, методе - дијалошка, текстуално-графичке демонстрације и самосталних 

радова ученика, средства - уџбеници, приручници, разне врсте текстова и графичких приказа, графофолије, наставни и други филмови, радио и 

телевизијске емисије и сл.). Избор одређених наставних облика, метода, поступака и средстава условљен је, пре свега, наставним садржајем и 

циљевима (образовним, васпитним и функционалним), које треба остварити на једном часу српског језика и књижевности.  
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Редовна настава српског језика и књижевности изводи се у специјализованим учионицама и кабинетима за овај предмет, који треба да буду 

опремљени у складу са нормативима за средње стручне школе. Делимично, она се организује и у другим школским просторијама (библиотеци - 

медијатеци, читаоници, аудиовизуелној сали и сл.).  

У настави српског језика и књижевности користе се одобрени уџбеници и приручници и библиотечко-информацијска грађа од значаја за 

остваривање задатака и садржаја програма овог предмета, односно за систематско оспособљавање ученика за самостално коришћење разних 

извора сазнања у настави и ван ње.  

Програмобезбеђује адекватнији однос између часова обраде и других типова часова.Створени су предуслови за креативно испољавање наставника 

и прилагођавање васпитно-образовног рада различитим ситуацијама у пракси, као и за појачавање стваралачке сарадње наставника и ученика.  

КЊИЖЕВНОСТ  

Ово програмско-тематско подручје обухвата најзначајнија дела из српске и светске књижевности, која су распоређена у књижевноисторијском 

континуитету од старог века до данас.  

Од историјског континуитета одступа се само у поглављу проучавање књижевног дела, као и у поглављу лектира.  

Наставник српског језика и књижевности у средњим стручним школама треба да пође од претпоставке да је ученик у основној школи стекао 

основна знања:  

- из теорије књижевности: тема, мотив, фабула; лик, карактер; структура прозног књижевног дела; књижевни родови и врсте;основна 

језичкостилска изражајна средства; усмена и писана књижевност; структура лирске песме; стих, строфа, рима, ритам; структура драмског дела; 

дијалог, монолог, драмска врста, драма и позориште, филм, радио-драма, телевизијска драма;  

- из основа сценске и филмске културе: слика, реч, звук, филмска музика, ситуација, радња, јунаци филма, елементи филмског израза, филмске 

врсте, од синопсиса до сценарија; филм, телевизија, књижевност (сличност и разлике).  

Са стеченим знањима, која се у програму средњих стручних школа проширују и продубљују, ученик може активно да учествује у интерпретацији 

књижевног дела.  

Проучавање књижевног дела дато је, такође посебно место у IV разреду, када су ученици зрелији и способнији за упознавање слојевитије 

структуре књижевноуметничког дела и књижевних методологија.  

Интерпретативно-аналитички методички систем је основни вид наставе књижевности и њега треба доследно примењивати приликом упознавања 

ученика са изабраним књижевним делима која су предвиђена програмом. Наравно, не треба очекивати да се сва програмом предвиђена дела 

обрађују на нивоу интерпретације као најпотребнијег аналитичко-синтетичког приступа књижевном делу. Наставник треба да процени на којим 

ће делима радити интерпретацију, а на којим осврт, приказ или, пак, проблемско-стваралачки методички систем.  

Нема сумње да овакав програм књижевности у средњим стручним школама повремено тражи и примену експликативног методичког система када 

се мора чути наставникова реч, и то најчешће приликом давања информација о епохама које се проучавају, као и у свим другим ситуацијама у 

којима наставник не може рачунати на ученикова предзнања (на пример: основне информације о почецима писмености, да је његов говор модел 

правилног, чистог и богатог језика каквом треба да теже његови ученици).  
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Књижевна дела из програма лектира имају равноправан третман са делима из обавезног програма књижевности и обрађују се по истом 

методичком систему. Треба напоменути да се из лектире која је дата по избору ученика и наставника не морају обрадити сви писци, већ 

књижевно дело оног писца за које се опредељују ученици и наставник.  

ЈЕЗИК  

Програм наставе језика у средњим стручним школама конципиран је тако да омогући ученицима стицање знања и о језику као друштвеној појави 

и о језику као систему знакова. Циљ је да ученици, поред знања о свом матерњем језику, стекну и опште лингвистичка односно 

социолингвистичка знања неопходна образованом човеку. Ова општа знања су функционално повезана са наставом матерњег језика. Главни део 

тих знања обрађује се у сегменту општи појмови о језику (на почетку програма за први и на крају програма за четврти разред). Као у уводном 

делу сегмента књижевни језик (у првом разреду) и сегменту језички систем и науке које се њиме баве; али се општи појмови обрађују и током 

целе наставе - у вези са одговарајућим партијама о српском као матерњем језику. Инсистирање на једном теоријски и методички вишем нивоу 

изучавању језичких појава даје нови квалитет настави која обухвата и знања с којима су се ученици сретали у основној школи. Ова знања, поред 

своје општеобразовне вредности и значаја за олакшавање и побољшавање наставе српског језика, треба да послуже и лакшем савлађивању 

градива из страних језика.  

У сегменту програма посвећеног организацији и функционисању језичког система не обрађују се само чисто граматички аспекти језичког система 

већ се обухватају и функционални аспекти. Зато су, између осталог, у синтаксу унети и елементи лингвистике текста и граматике. Посебан је 

значај дат лексикологији (која се надовезује на део о творби речи), и то не само да би ученици стекли више знања о речничком благу свога језика 

него и да би развили правилан однос према разним појавама у лексици.  

У обради свих сегмената програма треба се надовезивати на знања која су ученици стекли током претходног школовања. Међутим, овде није реч 

о простом обнављању и утврђивању раније стечених знања, него о добијању целовите слике о српском језику, и као што је већ речено, о усвајању 

једног квалитативно вишег приступа проучавању језичке организације и језичких законитости.  

Веома је важно да се настава језика повеже са осталим деловима овог наставног предмета. Наиме, ова настава пружа лингвистичка знања која ће 

бити подлога за тумачење језика и стила књижевних дела, с тим што ова дела пружају и одговарајући материјал за уочавање естетске функције 

језика. С друге стране, настава језика се мора повезати и са наставом културе изражавања. Тиме ће лингвистичка знања (о акценатском систему, 

творби речи, лексикологији, синтакси итд.), као и проучавање правописа, допринети да ученици боље и поступније усвоје књижевнојезичку 

норму и да побољшају своје изражајне способности.  

КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА  

Вежбе у усменом изражавању треба у средњим стручним школама да дају одређени степен правилне артикулације, дикције, интонације, ритма и 

темпа у читању и казивању лирског, епског и драмског текста. Ове се вежбе, по правилу, реализују у току обраде књижевног текста на тај начин 

што ће наставник, директно, својим читањем, говорењем или уз помоћ снимка, анализирати одговарајуће елементе правилног усменог 

изражавања како би их ученици уочили. Стечена сазнања трансформишу се у вештине и умења на тај начин што ученици интерпретирањем 

књижевних текстова настоје да сами достигну одговарајући степен вештине и умења ове врсте. Стечене способности се даље увежбавају 
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различитим облицима усменог изражавања ученика (извештавање, расправљање, реферисање и др.). Већина предвиђених облика ове наставе 

непосредно се укључује у наставу књижевности или примене за израду писмених састава.  

Диференцирање функционалних стилова ваља обављати на узорцима које је наставник одабрао. Да би ученик био оспособљен да свој језик и 

начин изражавања подеси врсти писменог састава (излагања), треба да напише конкретан састав (припреми излагање). Вежбе ове врсте треба 

понављати све док сваки ученик не буде оспособљен да се служи одређеним облицима изражавања. Да би се постигао већи наставни учинак, 

корисно је наћи неопходну психолошку мотивацију. Због тога ученике треба обавестити не само о коначном циљу који се жели постићи 

одређеним системом вежбања него и о сврсисходности појединих парцијалних вежбања која чине интегралну целину. Тако, на пример, ако су 

ученици обавештени да ће следећи писмени задатак бити у форми расправе или приказа, онда и конкретне вежбе треба да буду подређене том 

циљу. Наставник ће на одабраном моделу конкретног облика изражавања показати ученицима његове битне карактеристике, подразумевајући ту 

и примереност језика и стила. После тога ученици у форми домаћег задатка чине прве покушаје да самостално напишу састав одређене врсте. 

Читањем и коментарисањем домаћих задатака ученици се даље оспособљавају у писменом изражавању и овладавању одређеним врстама састава. 

Када је наставник стекао утисак да су сви ученици релативно овладали одређеном врстом писменог изражавања, утврђује час израде школског 

писменог задатка. Резултати таквог поступка показују се у школском писменом задатку, па се на основу њих планира даљи рад на усавршавању 

културе изражавања ученика. Ако више ученика не постигне одређени успех, цео се процес понавља.  

Оквирни број часова који је предвиђен за усмено и писмено изражавање означава укупно време, а не и број вежби у току наставне године 

(препоручује се организовање већег броја краћих вежби с прецизно одређеним циљевима).  

Током наставне године ученицима се дају писмени задаци (у складу са облицима и врстама наведеним у програму културе изражавања). По 

правилу, наставник је обавезан да прегледа и анализира задатке свих ученика. Одабрани задаци (не само најуспешнији) читају се и коментаришу 

на часу (делу часа). Поред писмених, у складу са захтевима програма, наставник даје ученицима и друге врсте конкретних домаћих задатака 

(усмених, практичних - примерених могућностима ученика и њиховој оптерећености разним обавезама).  

Израда школског писменог задатка, по правилу, траје један час. Изузетно, кад то поједини облици писменог изражавања изискују, израда задатака 

може трајати и дуже од једног часа.  
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Образовни профил:Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина 

Предмет: Енглески језик 

Разред: Четврти 

Службени гласник РС-Просветни гласник:(„Службенигласник РС – Просветни гласник”, бр. 3/93, 1/94, 3/95, 1/96, 8/96, 5/97, 20/97, 6/98, 8/98, 

3/99, 1/01, 9/02, 9/03, 22/04, 1/05, 7/05, 12/06, 9/13,11/13, 14/13, 11/15 – др.правилник, 21/15 и 1/16 –др.правилник 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 62 / / / 62 

Недељни 2 / / / 2 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ:  

Ученици: 

- развијају језичке вештине: слушање, читање, говор, писање у оквиру теме  

- активирају и развијају речник у оквиру теме 

- изражавају *комуникативне функције  у оквиру теме 

- стичу и примењују *знања о језику  у оквиру теме 

*  Комуникативне функције 

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 
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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 изражавањеслагања и неслагања 

17. Тражење и давање дозволе 

18. Исказивање честитки 

19. Исказивање препоруке 

20. Изражавање хитности и обавезности 

21. Исказивање сумње и несигурности 

  * Знања о језику 

ИМЕНИЦЕ  

Множина сложеница 

Множина именица страног порекла  

Члан (одређени и неодређени) 

Везници 

Повезивање зависне реченице са главном (when, that, while, because, although, though, since, after, as, if, until, as if, as though, so that, in order that)  

Творба речи 

Суфикси за прављење придева (- able, - ary, - ful, - less, - ous, - ic, - ical…) 

Сложенице:именице (breakdown, software, passer- by…) и придеви  (blue- eyed, short- sleeved …)  

ГЛАГОЛИ 

Обнављање обрађених глаголских времена  (Simple and continuous forms) 

Пасивне конструкције  

Must have/ could have/can’t have (спекулисање о прошлости)  

РЕЧЕНИЦА 

Неуправни говор (са слагањем времена, различити типови реченица)  

Погодбене реченице (кондиционал трећи)  

Жеље које се односе на садашњост, прошлост, будућност  (I wish/If only/It’s time /I’d rather) 

Задаци: 

Оперативни задаци на нивоу језичких вештина  

СЛУШАЊЕ   Оспособљавање ученика за разумевање усменог говора. 
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ЧИТАЊЕ   Оспособљавање ученика за функционално читање и разумевање различитих, узрасно и садржајно примерених врста текстова ради 

информисања, извршавања упутстава и остварења естетског доживљаја (читање ради личног задовољства). 

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

ПИСАЊЕ   Оспособљавање ученика за писање краћих текстова различитог садржаја. 

СОЦИОКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА   Стицање и овладавање социокултурним компетенцијама неопходним за писану и усмену употребу 

језика. 

МЕДИЈАЦИЈА И ПРЕВОЂЕЊЕ   У ситуацији када посредује између особа (вршњака или одраслих) које не могу да се споразумевају, у 

неформалним ситуацијама, сажимајући и делом преводећи,  ученик може да користи  усмену медијацију или писану медијацију и превођење. 

Активности наставника: 

-  Даје упутства и објашњења ученицима, бележи и благовремено обавештава ученике о њиховом напретку. 

Активности ученика: 

- Разуме разговетан говор или краћи текст о теми. 

- Учествује у разговору о теми. 

- Може да напише или каже кратке одговоре на питања из дате теме. 

 

Ред. број 

теме 

/модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по 

теми/мо

дулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Животне приче и догађаји  

2.СТ.1.5.2 

2.СТ.2.5.2 

2.СТ.1.4.2 

2.СТ.2.4.2 

2.СТ.1.2.5 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.1.4 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.4.4 

На крају наставне теме ученик ће бити у 

стању да: говори о утицају рекламирања и 

укусу хране, разуме текст о дану 

заљубљених и одломак из књиге, и 

употреби граматичке јединице: the passive, 

have something done, reported speech,   

примени знање стечено на часовима на 

конкретним примерима кроз вежбу, уз 

помоћ модела напише формално писмо 

(жалбу).Ученик ће бити у стању да: на 

основу урађене контролне вежбе сагледа у 

којој мери је савладао наставне јединице 

Српски језик и 

књижевност 

22 12 10 
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обрађене и утврђене на  претходним 

часовима. 

2. Свакодневни живот младих 

2.СТ.1.5.2 

2.СТ.2.5.2 

2.СТ.1.4.2 

2.СТ.2.4.2 

2.СТ.1.2.5 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.1.4 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.4.4 

На крају наставне теме ученик ће бити у 

стању да: разуме текст о важнимодлукама 

младих, говори о неједнакости, препозна и 

употреби граматичке јединице:трећи 

кондиционал, I wish, if only,Must have/ 

could have/can’t have (спекулисање о 

прошлости), Повезивање зависне реченице 

са главном (when, that, while, because, 

although, though, since, after, as, if, until, as 

if, as though, so that, in order that), примени 

знање стечено на часовима на конкретним 

примерима кроз вежбу, уз помоћ модела 

напише аргументативни есеј. 

Ученик ће бити у стању да: на основу 

урађеног писменог задатка сагледа у којој 

мери је савладао наставне јединице 

обрађене и утврђене на  претходним 

часовима, на основу урађене исправке 

писменог задатка сагледа грешке које је 

правио и научи оно што није знао. 

Српски језик и 

књижевност 

20 11 9 

3. Друштво и породица 

2.СТ.1.5.2 

2.СТ.2.5.2 

2.СТ.1.4.2 

2.СТ.2.4.2 

2.СТ.1.2.5 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.1.4 

2.СТ.1.3.7 

Ученик ће бити у стању да: на основу 

урађеног писменог задатка сагледа у којој 

мери је савладао наставне јединице 

обрађене и утврђене на  претходним 

часовима, на основу урађене исправке 

писменог задатка сагледа грешке које је 

правио и научи оно што није знао. 

На крају наставне теме ученик ће бити у 

Српски језик и 

књижевност 

15 5 10 
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2.СТ.1.4.4 стању да: разуме текст о уметницима, 

говори о уметности и фестивалима, 

препозна и употреби граматичке јединице: 

participle clauses, determiners,  примени 

знање стечено на часовима на конкретним 

примерима кроз вежбу. Ученик ће бити у 

стању да: на основу урађене контролне 

вежбе сагледа у којој мери је савладао 

наставне јединице обрађене и утврђене на  

претходним часовима. 

Ученик ће бити у стању да: сагледа у којој 

мери је савладао наставне јединице 

обрађене и утврђене на  претходним 

часовима. 

4. Језик струке 

2.СТ.2.2.5 

 

2.СТ.2.5.2 

2.СТ.2.3.5 

 

Ученик ће бити у стању да: прочита и 

преведе текстове о својој струци, одговори 

на питања о текстoвима обрађеним на  

часовима чија је тема језик струке, 

преприча текстове, употреби речи везане 

за језик струке у конкретним примерима. 

Српски језик и 

књижевност 

8 5 3 

Начини 

оцењивања 

усменим путем, контролна вежба, 

писмени задатак, посматрање 

активности на часу 

Укупно: 62 33 29 
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Образовни стандарди: 

• 2.СТ.1.5.2Саставља кратке, разумљиве реченице користећи једноставне језичке структуре. 

• 2.СТ.2.5.2Правилно разуме и користи већи број сложенијих језичких структура. 

• 2.СТ.1.4.2 Пише приватно писмо о аспектима из свакодневног живота (нпр. Описује људе, догађаје, места, осећања). 

• 2.СТ.2.4.2 У приватној преписци, тражи или преноси информације, износи лични став и аргументе 

• 2.СТ.1.2.5 Разуме кратке адаптиране одломке књижевних дела, и друге поједностављене текстове који се односе на 

цивилизацијске тековине, културу и обичаје свог и других народа. 

• 2.СТ.1.3.7 Излаже једноставне, блиске садржаје у вези са културом и традицијом свог и других народа. 

• 2.СТ.1.1.4Схвата смисао прилагођеног аудио и видео записа у вези с темама из свакодневног живота (стандардни говор, 

разговетни изговор и спор ритам излагања 

• 2.СТ.1.4.4 Пише једноставне текстове према моделу, уз помоћ илустрација, табела, слика, графикона, детаљних 

упутстава. 

• 2.СТ.2.2.5 Проналази специфичне појединости у дужем тексту са претежно сложеним структурама, у коме се износе 

мишљења, аргументи и критике(нпр. новински чланци и стручни текстови). 

• 2.СТ.2.3.5 Излаже већ припремљену презентацију о темама из свог окружења или струке. 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

1. слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом који чита наставник или који ученици чују са звучих записа;. 

2. рад у паровима, малим и великим групама (мини-дијалози, игра по улогама, симулације,  итд.); 

3. мануалне активности (израда паноа, презентација, зидних новина, постера за учионицу или родитеље и сл.); 

4. дебате и дискусије примерене узрасту (дебате представљају унапред припремљене аргументоване монологе са ограниченим трајањем, док 

су дискусије спонтаније и неприпремљене интеракције на одређену тему); 
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Образовни профил:Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина 

Предмет: Физичко васпитање 

Разред: Четврти 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи  62   62 

Недељни  2   2 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ:   

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 специфичним условима живота и 

рада. 

Посебни циљеви предмета: 

• 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. 

Активности наставника: 

Уупознаје ученике са циљевима и исходима наставе / учења, планом рада и начинима оцењивања; даје информације о наставној јединици, 

демонстрира је, прати вежбање ученика, континуирано прати њихов рад и напредак и оцењује их , организује групна такмичења ученика 
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Активности ученика:  

Прате  усмено излагање наставника, прате презентовање градива и демонстрацију наставних јединица, вежбају, постављају питања, 

демонстрирају савладано градиво, учествују у групним такмичењима 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  по 

теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. 

Здравствена култураи 

физичка активност, као 

основа за реализовање 

постављених циљева и 

исхода;  

 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

- 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. 

Екологија, 

биологија 

2 2 / 

2. 

Развој моторичких и 

функционалних способности 

човека, као основа за 

реализовање постављених 

циљева и исхода 

 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

- 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, 

Екологија, 

биологија 

4 / 4 
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спретности и окретности; 

3. 

Усвајање знања, умења и 

вештина из спортских грана и 

дисциплина као основа за 

реализовање постављених 

циљева и исхода 

Атлетика 

 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

-  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 

Екологија, 

биологија 

10 / 10 

4. 
Ритмичка гимнастика и 

народни плесови 
 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

- 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 

Екологија, 

биологија 

10 / 10 

5. 

Спортска игра (по избору) 

-Рукомет 

-Фудбал 

-Кошарка 

-Одбојка 

 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

- 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 

Екологија, 

биологија 

30 / 34 
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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 

активностимаи 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; 
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- 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 

којме вежба, рекреира се и бави се 

спортом, што преноси у свакодневни 

живот; 

6. 

Физичка, односно спортска 

активност: у складу са 

могућностима школе. 

 

 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

- Учествује на школском такмичењу и у 

систему школских спортских 

такмичења. 

 

6 / 6 

Начини 

оцењива

ња 

Праћење напретка ученика 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 

спортскимиграма  

Укупно: 62 2 60 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

• 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 позитиво 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 ; 



Машинска школа „Радоје Дакић“ 2018 -2022. 

 

 

496 

• 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.  

• 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; 
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• 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 ; 

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(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). 

ПОСЕБНЕ АКТИВНОСТИ 

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

-   Два целодневна излета са пешачењем 

- Iразред до 12км (укупно у оба правца); 

- IIразреддо 14 км (укупно у оба правца); 

- IIIразредdo 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. 
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Образовни профил: Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина 

Предмет: Математика 

Разред: Четврти 

Службени гласник РС-Просветни гласник:  бр. 88/17 и 27/18.  

 

Годишњи и недељни фонд часова   

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 93 / / / 93 

Недељни 3 / / / 3 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ наставе математике је да ученици усвојезнања,развијувештине, формирају ставове потребне за схватање појава и законитости у природи, 

решавање разноврсних задатака из струке и свакодневног живота, наставак математичког образовања и самообразовања и развијање личности 

ученика. 

Задаци наставе математике су: 

- 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 простори разумевање узајамних односа геометријских фигура 

- Развијање систематичности, уредности, прецизности, темељности, истрајности, критичности у раду; 

- Оспособљавање за примену стечених знања како у математици тако и у осталим предметима; 

- Формирање математичке културе која подразумева свест о универзалности и примени математике и математичког начина мишљења; 

- Развијање способности потребних за решавање проблема и нових ситуација у процесу рада и свакодневном животу 

 

Активности наставника: 

- редовно пратити рад и залагање ученика на часу, 

- водити рачуна о индивидуализацији приступу ученику, 

- подстицати ученике да опажају, примењују, препознају, упоређују, изводе закључке,  повезују знања са другим областима и другим 

предметима, решавају проблеме, практично примењују омогућити подстицајну средину за рад и учење, 

- охрабрује, помаже и подстиче ученике, 
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- инсистирати на систематичности у раду и поштовању принципа и правила рада, 

- инсистирати на практичној примени стечених знања, 

- оцењивањем мотивисати ученике за учење, 

- оцењивањем проценити ниво постигнућа ученика. 

 

Активности ученика: 

- активан приступ при излагању новог градива и изради задатака на часу, 

- практична примена стечених знања, 

- активно учешће у раду, 

- самопроцењивање напретка, 

- навести очекиване активности ученика с обзиром на тему ( запажа, упоређује, примењује, повезује, решава проблем, организује, 

повезује знања са другим областима, ослања се на претходно искуство.... ). 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1 

ФУНКЦИЈЕ 

2.МА.1.1.5. 

2.МА.1.1.6.  

2.МА.1.3.2. 

2.MA.2.1.6.  

2.МА.2.1.7.  

2.МА.2.3.3.  

2.МА.2.3.4.  

2.МА.2.3.5. 

2.МА.3.1.5.  

2.МА.3.3.3.  

2.МА.3.3.4. 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

-разликује графике елементарних 

функција и објасни њихове особине, 

читајући са графика;  

-дефинише функцију и врсте функција (1-

1, НА и  бијекција); 

-користи експлицитни и имплицитни 

облик функције; 

-одреди сложену функцију две дате задате 

функције; 

-одреди домен, нуле и знак испита 

парност реалних функција; 

-одреди инверзну функцију дате 

функције, једноставније функције; 

Основи 

електротехни

ке, 

Физика, 

Хемија 

27 10 17 
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-наведе основне особине о граничним 

вредностима и примени их  у 

једноставним примерима израчунавања; 

-израчуна граничну вредност функције  

примењујући основне особине  о 

граничној вредности функције и  неке 

значајне  граничне вредности; 

-испита понашање функције на 

“крајевима” области дефинисаности, 

одреди асимптоте, ако постоје,  и то 

графички прикаже; 

-одреди асимптоте дате функције. 

2 

ИЗВОД ФУНКЦИЈЕ 

2.МА.1.3.3.  

2.МА.1.3.4. 

2.МА.2.3.6.  

2.МА.2.3.7. 

2.МА.3.3.5. 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

-дефинише извод и  наведе његову 

геометријску и механичку 

интерпретацију; 

-објасни проблем тангенте у датој тачки и 

проблем брзине;  

-примени таблицу извода елементарних 

фунција;  

-израчуна извод збира, разлике, производа 

и количника функција и одреди извод 

сложене функције (Примени правила 

диференцирања); 

-напише једначине тангенте и нормале 

кроз дату тачку  дате криве  

-одреди екстремне вредности функције 

помоћу  извода функције; 

-испита монотоност  функције помоћу  

извода функције; 

-испита и нацрта графике   једноставнијих  

Физика, 

основи 

електротехни

ке, 

програмирањ

ем 

27 10 17 
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функција. 

3 

 

ИНТЕГРАЛИ 

2.МА.2.3.8.  

2.МА.3.3.6. 

* 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

-одреди примитивну функцију дате 

функције; 

-примени особине неодрешеног 

интеграла; 

-примени правила и сведе на табличне 

интеграле; 

-примени методе замене; 

-примени метод  парцијалне 

интеграције; 

-примени формулу за израчунавање 

одређеног интеграла; 

-наведе особине одређеног интеграла 

ипримени на израчунавање одређеног 

интеграла; 

-примени одређени интеграл на 

израчунавање површине равних фигура; 

-израчуна   запремину обртног тела;  

-израчуна дужину лука криве.   

Физика, 

основи 

електротехник

е, механика  

27 11 16 

4 
Писмени задаци са 

исправком 
   12 / 12 

Начини 

оцењивања 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

1. усмену проверу знања, 

2. писмене задатке, 

3. контроолне вежбе, 

4. посматрање активности на 

часу. 

Укупно: 93 31 62 
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Образовни стандарди: 

2.МА.1.1.5. Решава једноставне проблеме који се своде на линеарне и квадратне једначине. 

2.МА.1.1.6. Решава једноставне проблеме који се своде на линеарне неједначине и једноставне квадратне неједначине. 

2.МА.1.3.2. Разуме појам, израчунава вредност, користи и скицира график линеарне, квадратне, степене, експоненцијалне, логаритамске и 

тригонометријских функција синуса и косинуса. 

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

2.МА.2.1.7. Решава квадратнеи једноставне рационалне неједначине. 

2.МА.2.3.3. Уме да скицира графике елементарних функција и да их трансформише користећи транслације и дилатације дуж координатних оса. 

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

2.МА.2.3.5. Разуме концепт непрекидности и израчунава једноставне граничне вредности функција. 

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

2.МА.3.3.3. Користи елементарне функције за решавање проблема.* 

2.МА.3.3.4. Израчунава граничне вредности функција и решава проблеме користећи својства непрекидности функција. 

2.МА.1.3.3. Анализира графички представљене функције (одређује нуле, знак, интервале монотоности, екстремне вредности и тумачи их у 

реалном контексту). 

2.МА.1.3.4.У функцијама које су представљене графички или табеларно, анализира, примењује и приближно израчунава брзину промене помоћу 

прираштаја.* 

2.МА.2.3.6. Разуме концепт извода функције и примењује га у проблемским ситуацијама.* 

2.МА.2.3.7. Решава проблеме минимума и максимума користећи извод функције. 

2.МА.3.3.5. Решава проблеме и доноси закључке анализирајући функције користећи диференцијални рачун. 

2.МА.2.3.8. Разуме концепт одређеног интеграла и његову примену у једноставнијим ситуацијама. 

2.МА.3.3.6. * Решава проблеме применом интегралног рачуна (површине равних фигура,  запремине тела, дужине кривих, *[функција расподеле и 

својства случајних   променљивих]). 

Начин остваривања програма :  

Настава се изводи са целим одељењем у учионици . 

Поред обавезних писмених  задатака реализују се и писмене провере знања у облику тестова и контролних вежби.  

У реализацији садржаја програма поред традиционалних метода  дијалошка са фронталним  

обликом рада  комбинују се и различите методе активног учења ,учење кроз пажљиво  

конструисане активности, учење кроз рад, извршавање задатака и личну акцију  

која треба да доведе  до постављених исхода на основу којих се врши вредновање рада ученика. 
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Образовни профил:Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина 

Предмет: Социологија са правима грађана 

Разред: Четврти 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

 

Фонд Теоријска настава Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи                     62 / / 62 

Недељни 2 / / 2 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ: Стицање основних знања о друштву, њеној структури, држави и њеним органима, Уставу, као највишем правном акту у држави, и значају 

права и слобода грађана, што је темељ сваког демократског друштва државе. 

Активности наставника: Да излаже, објашњава, тумачи, даје примере, поставља питања. 

Активности ученика: Да слуша, одговара на питања. 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 

Исходи по наставној 

теми/модулу 
Корелација 

Број 

часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1 
Структура и организација 

друштва 
 

Да ученици разумеју који су 

елементи друштва састављени 

и које су везе између ових 

елемената 

Са Уставом и 

правима 

грађана 
20 15 5 

2 Држава и политика  

Упознати везу између државе и 

политике, која представља 

вештину владања, тражећи 

одговоре на питања ко влада, у 

Са Уставом и 

правима 

грађана 
6 4 2 
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чијем се интересу врши власт и 

која су средства владавине 

3 Устав и права грађана  

Да ученици схвате значај 

Устава, као највишег правног 

акта у држави, суштину 

владавине права, значаја 

демократије у друштву 

државних органа, преко којих 

се врши државна власт 

Са Уставом и 

правима 

грађана 

22 16 6 

4 Људска права и слободе  

Да упознају ученике са правима 

и слободама које припадају 

држави, без којих нема 

грађанског друштва и 

демократске државе 

гарантоване највишим правним 

актом - Уставом 

Са Уставом и 

правима 

грађана 

8 6 

 

 2 

 

5 Култура и друштво  

Веза између културе и друштва 

је начин живота његових 

чланова, скуп идеја и навика 

које уче, деле и преносе са 

нараштаја на нараштај 

Са Уставом и 

правима 

грађана 6 4 2 

Начини 

оцењивања 

Усменим путем, писмени задатак, 

посматрање активности на часу 
Укупно::  62 45 17 
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Образовни профил: Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина 

Предмет: Грађанско васпитање 

Разред: Четврти 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 35 / / / 35 

Недељни 1 / / / 1 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ: Подстицање одговорног односа према даљем професионалном образовању, усавршавању и тражењу посла 

 

Задаци: Наставник даје кратко образложење шта значи појам професионално  развоја поткрепљено сопственим примерима и примерима које 

ученици наведу 

Активности наставника: 

Активности ученика: 

 

Ред. 

број 

теме/мо

дула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 

Исходи по наставној 

теми/модулу 
Корелација 

Број 

часова  по 

теми/моду

лу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1-4 

-Уводни час 

-Људска права и слободе 

-Упознавање извора информација 

-Јавна информација, приступ 

информацијама – основна правила 

 

-Сагледавање проблематике 

ограничења у приступу 

информацијама од јавног 

значаја 

Социологија 10  

Обрада 

новог 

градив

а 
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5-8 

-Процедура подношења захтева за 

приступ информацијама 

-Процедура подношења захтева за 

приступ информацијама 

-Заштита права на информисање – 

улога повереника 

-Медији као извор информација – 

питање веродостојности 

 

-Сагледавање проблематике 

ограничења у приступу 

информацијама од јавног 

значаја 

Социологија 10  

Обрада 

новог 

градив

а 

9-13 

-Разумевање и тумачење медијских 

порука 

-Механизми медијске манипулације 

-Утицај тачке гледишта на 

објективност информација 

-Селекција информација: 

објективност као одговорност 

- Селекција информација: 

објективност као одговорнос 

 

-Сагледавање проблематике 

ограничења у приступу 

информацијама од јавног 

значаја 

Социологија 10  

Обрада 

новог 

градив

а 

14-18 

- Улога медија у савременом друштву 

- Планирање каријере и улазак у свет 

рада 

- Планирање каријере и улазак у свет 

рада 

- Планирање каријере и улазак у свет 

рада 

- Планирање каријере и улазак у свет 

рада 

 

-Сагледавање проблематике 

ограничења у приступу 

информацијама од јавног 

значаја 

Социологија 5  

Обрада 

новог 

градив

а 

Начини 

оцењивања 
 Укупно: 35   
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Образовни профили: Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина 

Предмет: Верска настава –Православни катихизис 

Разред: Четврти 

Службени гласник РС - Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 32 \ \ \ 32 

Недељни 1 \ \ \ 1 

 

Циљ и задаци предмета 

 

Циљ: наставе у четвртом разреду јесте да се кроз развијање задатих тема ученицима укаже на то да историја има свој циљ и да се тај циљ састоји 

у томе да створени свет постане Царство Божије, односно да се превазиђе смрт. 

Задаци: наставе православног катихизиса су да ученици: 

уоче да историју ствара Бог са човеком као слободним бићем, са једним конкретним циљем; 

испитујући историјске догађаје, проникну у њихов крајњи смисао; 

уоче да се у делима људи огледа тежња за личним и бесмртним животом; 

науче да оцењују историјске догађаје на основу тога колико они дају правилан одговор на проблем превазилажења смрти у природи и слободног 

постојања човека као личности; 

упореде Литургију и литургијски начин постојања света са истином која подразумева превазилажење смрти и постојање човека као личности, као 

апсолутног и непоновљивог бића; 

уоче да православна уметност приказује свет не онаквим какав је сада, смртан и пролазан, већ какав ће бити у будућем Царству; 

стекну свест о томе да Црква није од овога света, али да је у свету и да постоји ради спасења света. 

Активности наставника: 

Излаже наставну јединицу усмено, презентује градиво презентацијом, прати рад ученика, припрема наставне материјале, саставља задатке за рад, 

прати рад ученика, процењује њихове активности и постигнућа и оцењује их. 

Активности ученика: 

Прате  усмено излагање наставника, прате презентовање градива и наставних јединица, вежбају са припремљених наставних материјала, 

постављају питања, презентују савладано градиво. 
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Ред. број 

теме/мо

дула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  по 

теми/моду

лу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Увод  

Ученик ће моћи да сагледа садржаје 

којима ће се бавити настава 

Православног катихизиса у току 4. 

године средњошколског образовања; 

моћи да уочи какво предзнање 

градива Православног катихизиса 

има из обрађеног у претходном 

разреду; бити мотивисан да похађа 

часове православног катихизиса. 

 1 1 0 

2. За живот света  

Ученик ће моћи да препознаје 

елементе свете Литургије; моћи да 

препозна да је благодатно искуство 

Литургије предокушај Царства 

Божјег; моћи да назре космолошки и 

есхатолошки карактер Литургије; 

моћи да тумачи литургијску молитву 

после светог Причешћа; моћи да 

схвати да се Причешћем задобија 

отпуштење грехова, љубав 

нелицемерна, смелост према Богу, 

усвојење Царства Божјег. бити 

свестан да се његов живот у Цркви 

не ограничава на време служења 

свете Литургије. 

Српски језик и 

књижевност 

Историја 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Екологија 

Грађанско васпитање 

Социологија 

Филозофија 

Психологија 

9 5 4 
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3. 
Историја и есхатологија 

у Цркви 
 

Ученик ће моћи да схвати да 

историја има есхатолошко 

усмерење; моћи да схвати разлог за 

гоњење хришћана у римском 

царству; моћи да схвати да нема 

суштинске разлике између 

светосавског и хришћанског етоса; 

моћи да наброји неке српске 

светитеље и да објасне како су они 

служили Богу и ближњима; моћи да 

доведе у везу виђење таворске 

светлост са исихастичком праксом; 

бити свестан могућности мистичког 

опита заједнице са Богом.  

Српски језик и 

књижевност 

Историја 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Екологија 

Грађанско васпитање 

Социологија 

Филозофија 

Психологија 

12 10 2 

4. 
Хришћанство у 

савременом свету 
 

Ученик ће постати свестан да је 

егоизам суштински проблем 

човековог друштва, јер разара 

заједницу; моћи да критички 

вреднује проблеме савремене 

цивилизације у светлу искуства 

Цркве (савремено схватање слободе, 

љубави, другог човека); моћи да 

промишља о разлозима постојања 

болести и како се носити са њима са 

православног становишта; моћи да 

схвати да су болести зависности 

последица неиспуњености смислом 

и правим животним садржајима; 

бити свестан да личност ниједног 

човека не сме да буде сведена на 

предмет, ствар или број;  бити 

свестан значаја јединствености, 

Српски језик и 

књижевност 

Историја 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Екологија 

Грађанско васпитање 

Социологија 

Филозофија 

Психологија 

8 7 1 
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вредности и непоновљивости 

сопоствене личности и личности 

других људи;  бити свестан да је 

деперсонализација исто што и 

десакрализација човека; моћи да 

увиди да је лек против опредмећења 

човека – искуство Цркве и да 

личност не  постоји без заједнице 

слободе и љубави;  да схвати да је 

насиље немогуће ако је други за 

мене личност 

5. 
Тачно изложење 

православне вере 
 

Ученик ће моћи да уочи у којој мери 

је напредовао и савладао градиво 

Православног катихизиса 

Српски језик и 

књижевност 

Историја 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Екологија 

Грађанско васпитање 

Социологија 

Филозофија 

Психологија 

2 1 1 

Начини 

оцењивања 

Усмено испитивање,  

писмено испитивање, 

посматрање понашања  ученика 

Укупно: 32 24 8 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

Катихизација (веронаука, изучавање истине вере) јесте литургијска делатност. То значи да је она заједничко дело катихете (вероучитеља) и 

његових ученика. Свака истина вере предаје се и преноси као реалност самога живота, као опис искуства, првенствено као реалност живота у 

Цркви и опис њеног искуства. Нема и не може бити апстрактних истина и аксиома. Катихеза ("веронаука") не постоји ради гомилања података и 

информација или у служби теоретског "знања о вери" него као мистагогија, увођење у праксу живота и отварање могућности да ученик и лично 

усвоји искуство Цркве кроз слободно учешће у њеном животу, првенствено у њеној Литургији. 
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Наставни процес ће имати свој пуни смисао и успех заједничким учешћем катихете (вероучитеља) и његових ученика у Литургији и у свим 

облицима и изразима живота у Цркви. 

Катихета (вероучитељ) дужан је да помогне својим ученицима да превазилазе неповерење према другима и да се истовремено ослобађају 

претеране и нездраве заокупљености собом и својим стварним и привидним проблемима. Часови катихизиса (веронауке) биће, следствено, 

усмерени на изграђивање поверења, љубави и заједништва међу ученицима у одељењу и у школи, као и у односу према људима уопште. 

Развијање овакве животне оријентације код ученика биће праћено и неговањем осећања одговорности за животну средину и за природу као 

целину. 

Притом ученици треба да осете да остваривање јединства са другима нипошто не значи опасност по њих, понајмање пак значи укидање личне 

различитости и особености. Напротив: прихватајући једни друге и показујући узајамну љубав, млади - и сви људи - истовремено чувају, поштују 

и унапређују своју и туђу личност, односно личну самосвојност сваког појединца. 

У складу са оваквим циљем наставног процеса, при обради наставних јединица - заступљеној и овде, као и у основној школи, првенствено на 

динамичан начин и дијалошким методом - треба ставити нагласак више на доживљајно, а мање на сазнајно, више на формативно, а мање на 

информативно. Циљ ће бити постигнут ако ученик, уз несебичну и ненаметљиву помоћ свога катихете, открије и себе и друге као непоновљиву 

вредност, а свој животни програм дефинише као трајни подвиг прихватања и поштовање других, стицања поверења и љубави према њима. 

Притом би он спонтано препознао Цркву као простор остваривања личности и заједнице, а једног у Тројици Бога као извор и пуноћу тога датог и 

задатог животно-вредносног програма. 

Опште напомене 

Оно што је најважније и што је основни циљ катихизиса јесте то да ученици постану чланови Литургијске заједнице. Јер, Литургија, као живо 

присуство Христа и као икона вечног постојања природе и човека, треба да дâ ипостас, односно да оцрквени и да дâ смисао нашем историјском 

живљењу. Зато треба, кад год је то могуће, ученике доводити, или упућивати на Литургијска сабрања. 

У току сваке године, конкретно пре свих наилазећих великих празника, како Господњих, тако и Богородичиних и светитељских, треба упознати 

ученике са историјом настанка празника и садржином догађаја који се славе. Кад је реч о светитељским празницима посебну пажњу треба 

обратити Србима светитељима: Св. Сави, Св. Симеону, на празник Видовдан итд. Ученици би требало да се упознају и с личностима светитеља 

које славе као Крсну славу. (У ту сврху треба пре свега користити житија тих светитеља која се могу наћи у: Јустин Поповић, Житија светих, 

Ћелије, Ваљево, а затим и осталу пригодну литературу). 

Такође, пре почетка Васкршњег поста, треба упознати ученике с његовом садржином и циљем, као и са богословском подлогом поста и његовом 

важношћу за човека. (Најпогоднија литература за то јесте: А. Шмеман, Велики пост, Крагујевац, последње издање.) 
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Образовни профил: Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина 

Предмет: Програмирање за компјутерски управљане машине 

Разред: Четврти 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи / 217   217 

Недељни / 7   7 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ:   

Циљ наставе предмета програмирање за компјутерски управљане машине је стицање знања о савременим технолошким процесима производње на 

бази технологије компјутерског управљања. 

Задаци:  

Задаци наставе предмета програмирање за компјутерски управљане машине су: 

- стицање основних знања о технолошким могућностима обрадних система са компјутерским управљањем; 

- оспособљавање ученика за повезивање знања о теоријским основама обрадних процеса и принципа пројектовања технолошких процеса 

са технолошким могућностима компјутерски управљаних обрадних система; 

- стицање основних знања о пројектовању технологије за компјутерски управљане обрадне системе и оспособљавање ученика за њену 

примену; 

- упознавање основних функција управљачких јединица компјутерски управљаних машина, алатки и оспособљавање за припрему носиоца 

информација, уношење и тестирање програма; 

- развијање смисла за сарадњу са пројектантима производа, конструкторима алата, операторима за компјутерски управљане машине алатке 

и осталим учесницима у пројектовању и производњи 

-  
Активности наставника:  

Излаже наставну јединицу усмено, презентује градиво презентацијом, демонстрира, прати рад ученика, модерира рад ученика, припрема наставне 

материјале, саставља задатке за рад, прати рад ученика, процењује њихове активности и постигнућа и оцењује их. 
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Активности ученика:  

Прате  усмено излагање наставника, прате презентовање градива и демонстрацију наставних јединица, вежбају са припремљених наставних 

материјала, постављају питања, демонстрирају савладано градиво. 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Главне функције  

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

- примени функције за дефинисање 

начина кретања, циклусне функције, 

циклуси бушења, циклуси стругања, 

циклуси глодања 

 

Техничко цртање 

Маш. материјали 

Машински 

елементи 

Тех. машинске 

обраде  

Тех.поступци са 

контролом 

Моделирање маш. 

елемената и 

конструкција 

Аутоматизација 

производње и ФПС 

ПТС, 

Практична настава  

9 / 9 

2. 
Примери ручног 

програмирања 
 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

- примењује ручно пројектовање 

технологије и програмирање бушењa 

- примењује ручно пројектовање 

технологије и програмирање глодања 

- познаје ручно пројектовање 

технологије и програмирање обрадних 

центара 

Техничко цртање 

Маш. материјали 

Машински 

елементи 

Тех. машинске 

обраде  

Тех.поступци са 

контролом 

Моделирање маш. 

30 / 30 
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- познаје ручно пројектовање 

технологије и програмирање обраде 

деформацијом. 

- идентификује ручно пројектовање 

технологије и програмирање 

неконвенционалних метода обраде. 

- изведе ручно пројектовање 

технологије и мерења за компјутерски 

управљане мерне машине. 

елемената и 

конструкција 

Аутоматизација 

производње и ФПС 

ПТС, 

Практична настава 

3. 
Машинско (компјутерско) 

програмирање 
 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

- користи основе машинског 

програмирања 

- користи jезике за машинско 

програмирање 

- одабере процесор, зна место и улога 

постпроцесора у системима 

аутоматског програмирања, задатак 

постпроцесора, функције 

постпроцесора, постпроцесор 

генератори 

Техничко цртање 

Маш. материјали 

Машински 

елементи 

Тех. машинске 

обраде  

Тех.поступци са 

контролом 

Моделирање маш. 

елемената и 

конструкција 

Аутоматизација 

производње и ФПС 

ПТС, 

Практична настава 

6 / 6 

4. 

Интегрисани cad/cam 

системи и пројектовање 

технологије компјутерски 

управљаних машина алатки 

(CNC) 

 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

- разуме појаву, основни концепт и 

структуру   CAD/CAM система, 

основне карактеристике и елементи, 

ефекти примене у пројектовању 

производа и пројектовање технологије 

- замисли фазе аутоматског 

Техничко цртање 

Маш. материјали 

Машински 

елементи 

Тех. машинске 

обраде  

Тех.поступци са 

контролом 

166 / 166 
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програмирања 

- анализира дефинисање геометрије 

-  размотри дефинисање технологије 

- зна да провери програм симулацијом 

- изврши пренос података и трансфер 

програма 

Моделирање маш. 

елемената и 

конструкција 

Аутоматизација 

производње и ФПС 

ПТС, 

Практична настава 

5. 

Перспективе даљег развоја 

система технолошке 

припреме компјутерски 

управљаних машина алатки 

cnc ma 

 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

- открије нове генерације управљачких 

јединица (УЈ) и технолошка припрема 

CNC МАШИНА 

- познаје нове генерације CAD/CAM 

система. 

- објасни рачунарски интегрисана 

производња. Фабрике будућности и 

технолошка припрема CNC 

MAШИНА. 

- oбјасни системe вештачке 

интелигенције и технолошке припреме 

CNC MAШИНА. 

Техничко цртање 

Маш. материјали 

Машински 

елементи 

Тех. машинске 

обраде  

Тех.поступци са 

контролом 

Моделирање маш. 

елемената и 

конструкција 

Аутоматизација 

производње и ФПС 

ПТС, 

Практична настава 

6 / 6 

Начини 

оцењивања 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

• Континуално праћење 

достигнутих исхода и нивоа 

постигнутих компетенција  

• тестове практичних вештина-

мерне листе 

дневник рада 

                                                                     Укупно: 217 / 217 
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Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

Програм је конципиран тако да се ученици постепено уводе у основе програмирања компјутерски управљаних машина. При реализацији програма 

треба се ослањати на претходно стечена знања ученика из рачунарства и информатике, технологије обраде на компјутерски управљаним 

машинама (трећи разред), аутоматизације производње и флексибилни производни системи (трећи и четврти разред) и пројектовање технолошких 

система (трећи и четврти разред), потребно је ускладити наставу ових предмета и оперативне планове рада наставника. При томе треба имати у 

виду са садржај овог предмета са садржајима предмета технологија обраде на компјутерски управљаним машинама и пројектовање технолошких 

система, уствари чине једну заокружену целину. 

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

оспособљавати за: самостално проналажење, систематизовање и коришћење информација из различитих извора (стручна литература, интернет, 

часописи, уџбеници); визуелно опажање, поређење и успостављање веза између различитих садржаја (нпр. повезивање садржаја предмета са 

свакодневним искуством, садржајима других предмета и др.); тимски рад; самопроцену ; презентацију својих радова и групних пројеката и 

ефикасну визуелну, вербалну и писану комуникацију. 

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

информације, а оцењивање ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују 

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

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  

Подела одељења на групе 

Одељење се дели  на групе до 10 ученика приликом реализације:вежби  

Методе рада: 

• тест практичних вештина; 

• радни задатак; 

• презентација израде радног задатка (усмено објашњавање поступка израде); 

• самопроцена 

 

Место реализације наставе 

• лабораторија, радионица, производни погон 
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Образовни профил: Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина 

Предмет: Аутоматизација производње и флексибилни производни системи 

Разред: Четврти 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 62    62 

Недељни 2    2 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ: 

 Циљ наставе предмета аутоматизација производње и флексибилни производни системи је стицање знања о управљању и системима, о употреби 

рачунара у аутоматизацији намени и структури савремених аутоматизованих и флексибилних производних система и њихових елемената 

оспособљавање за њихову примену у условима измене производног програма. 

Задаци: 

 Задаци наставе предмета аутоматизација производње и флексибилни производни системи су: 

- стицање основних знања из структуре високоаутоматизованог производног система и логике одвијања технолошког процеса у њима 

стицање навика алгоритамског поступка у решавању методологија, анализе и синтезе аутоматизованих производних система; 

- стицање основних знања о структури флексибилних аутоматизованих система и програмирања рада управљачких система у флексибилној 

аутоматизацији; 

- оспособљавање за решавање проблема манипулације роботом за извршавање појединих група задатака; 

- стицање нових сазнања из области флексибилне аутоматизације и транспортних система 

Активности наставника: 

 Излаже наставну јединицу усмено, презентује градиво презентацијом, демонстрира, прати рад ученика, модерира рад ученика, припрема 

наставне материјале, саставља задатке за рад, прати рад ученика, процењује њихове активности и постигнућа и оцењује их. 

Активности ученика:  

Прате  усмено излагање наставника, прате презентовање градива и демонстрацију наставних јединица, вежбају са припремљених наставних 

материјала, постављају питања, демонстрирају савладано градиво. 
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Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  по 

теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. 
Опште поставке 

аутоматског управљања 
 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

- Познаје управљање и систем управљања, 

оворени и затворени, аналоган и 

дигитални 

- Зна програмско управљање 

-Објасни улогу рачунара, принцип рада и 

комуникацију 

- Објасни појам програма и зна логику 

програмирања 

Рачунари и 

програмирање 

Информатика 

8 6 2 

2. 
Аутоматизација процеса 

технолошког система 
 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

-Зна циљеве аутоматизације 

- Зна компјутерски управљане системе и 

њихову примену 

- Зна КУМА и обрадне центре 

- Опише аутоматизоване обрадне системе 

за велико и малосеријску производњу 

- Зна обрадне системе за адаптивно 

управљање 

Рачунари и 

програмирање 

Информатика 

Технологија за кум 

Програмирање 

24 16 8 

3. 
Структура компјутерски 

управљаних машина 
 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

- Објасни врсте управљачких јединица  

- Зна интерполацију 

- Зна улазно излазне уређаје 

управљачкејединице 

- Опише командну таблу КУМА 

- Опише везу управљачке јединице и 

Рачунари и 

програмирање 

Информатика 

Технологија за КУМ 

14 10 4 
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машине 

4. 

Системи за главно и 

помоћно кретање код 

компјутерски управљаних 

машина 

 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

-Зна корачне, трофазне асинхроне и 

моторе једносмерне струје 

- Објасни преноснике за главно и помоћно 

кретање код КУМА 

- Зна измену алата и палета 

- Зна системе хип  

Рачунари и 

програмирање 

Информатика 

Електротехника 

Технологија машинске 

обраде 

8 6 2 

5. 

Мерни системи код 

компјутерски управљаних 

машина 

 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

-Зна поделу мерних система 

- Наведе мерне елементе 

Рачунари и 

програмирање 

Информатика 

4 3 1 

6. 
Аутоматизација 

транспортних система 
 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

-Зна опште поставке и поделу 

транспортних система 

- Зна манипулаторе и индустријске роботе 

- Зна улогу аутоматизације при 

складиштењу 

Рачунари и 

програмирање 

Информатика 

4 3 1 

Начини 

оцењивања 

Усмени одговор 

Кратке писмене провере 

Самостални радови 

Укупно: 62 44 18 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

- Програм је конципиран тако да се ослања на претходна знања који су ученици стекли у оквиру програма предмета: рачунарство и 

информатика, физика, основе електротехнике и електронике и технологије обраде. Ученике треба уопштено упознати са могућностима 

флексибилне аутоматизације, што је довољно за овај ниво образовања као подлога за детаљније савладавање теоријских и практичних садржаја 

програма предмета програмирање компјутерски управљаних машина, технологија за компјутерски управљане машине и практичне наставе. Због 

тога са предметима који се реализују паралелно треба остварити чврсту корелацију. Такође у трећем  разреду се паралелно реализује и програм 

предмета технологија обраде на компјутерски управљаним машинама, који има низ додирних тачака са овим програмом, због чега треба 
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оперативним плановима рада наставника ускладити ове садржаје. 

- У оквиру реализације програма потребно је дати акценат на примену аутоматизованих обрадних система у производњи и на њихову 

структуру, са освртом на савремена решења техника и технологија аутоматског управљања у оквиру флексибилних производних система. 

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

треба оспособљавати за: самостално проналажење, систематизовање и коришћење информација из различитих извора (стручна литература, 

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

предмета са свакодневним искуством, садржајима других предмета и др.); тимски рад; самопроцену; презентацију својих радова и групних 

пројеката и ефикасну визуелну, вербалну и писану комуникацију. 

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

информације, а оцењивање ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују 

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

 

 

 

Образовни профил:Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина 

Предмет: Пројектовање технолошких система 

Разред: Четврти 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи  186  90 276 

Недељни  7    

 

Циљ учења 

-Стицање знања и вештина за обављање послова и самосталан извршилачки рад у оквирустандарда квалификације 

-Стицање знања за брзо укључивањецу процес конкретне производне технологије 

-Овладавање технолошким поступцима обраде и програмирање компјутерски управљаних машина 

-Овладавање поступцима припреме, подешавања, контроле и смештаја алата на компјутерски управљаним машинама 

-Оспособљавање уношења програма , постављање припремка, тестирање и израда  радног предмета на компјутерски управљаним машинама 
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Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  по 

теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. 
Увод и обрада глодањем на 

КУ обрадним системима 
 

-Зна поделу КУ глодалица, , главни делови 

Познаје погонски систем за главна и помоћна 

кретања, мерни системи 

-Ради са УЈ 

- Користи се са тастатуром УЈ 

Техн. цртање, 

комп. графика, 

техн. обраде, 

маш. 

материјали 

технологија 

обраде за КУМ, 

техн. поступци, 

енглески језик 

12  12 

2. 
Управљање CNC 

глодалицама 
 

-Зна начине рада УЈ( ручни, аутоматски , 

инкрементални, референтна тачка, рад УЈ у међу 

меморији...) 

-Изводи померање носача алата у правцу појединих 

оса до унапред задате вредности коришћењем свих 

начина рада УЈ 

-Задаје регулисани број обртаја и брзину помака, 

врши измену алата,укључивање и искључивање 

средстава за хлађење 

 

14  14 

3. 
Припрема алата за КУ 

глодалице 
 

-Уме да преднамешта алат ван машине и 

постављање алата на машини 

-Зна да дефинише корекцију 

-Користи држаче и системе држача алата 

 

6  6 

4. 

Глодање коришћењем 

линеарног и кружног 

кретања 

 

-Врши обраде глодањем радних предмета 2D и 2,5D 

коришћењем линеарног и кружног кретања у 

различитим правцима 

 

35  35 
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5. 

Корекцијаполупречникаала

та 

 

-Врши израду РП коришћењем корекције врха 

радијуса стругарских ножева и корекције 

полупречника алата 

-Направи комплетну техничко технолошку 

документацију 

 

7  7 

6. 

Обрада стругањем и 

глодањем коришћењем 

стандардних циклуса и 

подпрограма 

 

-Примењује циклусе бушења. Циклусе обраде џепа. 

Обрада глодањем коришћењем подпрограма 

-Програмира узраду РП и припрема комплетну 

техничко технолошку документацију 

-Припрема план подешавања машине 

 

35  35 

7. 
Отклањање зазора код 

помоћних кретања  
-Примени начине мерења зазора 

-Изведе уношење измерених зазора  у УЈ 

 
7  7 

8. 

Пројектовање технологије 

CNC машина алатки 

 

-Користи пројектовање технологије уз помоћ 

CAD/CAM софтвера 

а) користећи моделе конкретних , стандардних 

машинских делова; израдити потребну техничко 

технолошку документацију за обраду на CNC 

машинама/ CNC струг, CNC глодалица- 2,5D и 3D, 

ерозимат 

б) користећи моделе конкретних , нестандардних 

машинских делова; израдити потребну техничко 

технолошку документацију за обраду на CNC 

машинама/ CNC струг, CNC глодалица- 2,5D и 3D 

ц) Познаје управљање  CNC машином помоћу 

DNC-a 

 

70  70 

9. 

 Блок настава 

 

-Произведе радне предмете на компјутерски 

управљаним глодалицама 

-Припреме ученика за израду матурског рада 

 

90  90 
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Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

Програм је конципиран тако да се ослања на претходна знања која су ученици стекли у оквиру предмета технологија обраде, компјутерска 

графика, технолошки поступци и програмирање за КУМ. У оквиру реализације програма, с обзиром да се он реализује у трећем и четвртом 

разреду остварити корелацију са горе наведеним предметима, због чега треба ускладити оперативне планове наставника. Ученици се деле на 

групе од 8 до 12 ученика. 

 Препорука: 

Вежбе за наставне предмет програмирање за КУМ и пројектовање технолошких система треба да реализује исти наставник. 

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

оспособити за:самостално проналажење, систематизовање и коришћење информација из различитих извора(стручна литература, интернет, 

часописи,уџбеници); визуелно опажање, поређење и успостављање веза између различитих садржаја ( нпр. повезивање садржаја предмета са 

свакодневним искуством, садржајима других предмета и др.); тимски рад;самопроцену; презентацију својих радова и групних пројеката и 

ефикасну визуелну, вербалну и писану комуникацију. 

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

информације, а оцењивање ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују 

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

 

 

 

Образовни профил: Техничар за компјутерско управљање(CNC)машина 

Предмет: Предузетништво 

Разред: Четврти 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи / 62 / / 62 

Недељни / 2 / / 2 
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Циљ и задаци предмета 

Циљ:   

− Развијање пословних и предузетничких знања, вештина и понашања: 

− Развијање предузетничких вредности и способности да се препознају предузетничке могућности у локалној средини и делују у складу са 

тим; 

− Развијање пословног и предузетничког начина мишљења; 

− Развијање свести о сопстевним знањима и способностима и даљој  професионалној оријентацији; 

− Оспособљавање за активно тражење посла ( запошљавање и самозапошљавање ); 

− Оспособљавање за израду једноставног плана пословања мале фирме  

Активности наставника: 

Да објасни одређену наставну тему и укаже на значај те теме. 

Активности ученика:  

Пажљиво праћење и активно укључивање у обрађивање наставне теме. 

 

Ред. 

број 

теме/мо

дула 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 
Образовни стандарди Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по 

теми/мод

улу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1 
Предузетништво 

и  предузетник 

• Разумевање појма и значаја 

предузетништва; 

• Препознавање особености 

предузетника; 

− Наведе адекватне примере  

предузетништа из локалног окружења;  

− Наведе карактеристике предузетника 

објасни значај мотивационих фактора у 

предузетништву. 

Сви стучни 

предмети и 

модули 10 8 2 

2 

Развијање и 

процена 

пословних идеја,  

маркетинг план 

• Развијање способности за 

уочавање,  формулисање и 

процену пословних идеја; 

• Упознавање ученика са 

елементима марткетинг 

плана; 

• Развијање смисла за 

− Одабира из мноштва идеја она која је 

примењива и реална за отпочињање 

бизниса; 

− Препозна различите начине отпочињана 

посла; 

− Самостално прикупља податке са 

тржишта – конкуренција, потенцијални 

Сви стучни 

предмети и 

модули 

12 10 2 
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тимски  рад; клијенти, величина тржишта; 

− Ради тимски у ученичкој групи. 

3 
Управљање и  

организација 
• Упознавање ученика са 

стиловима руковођења; 

− Наведе особине успешног менаџера; 

− Објасни значај информационих 

технологија за савремено пословање. 

Сви стучни 

предмети и 

модули 
10 8 2 

4 

Правни оквир  за 

оснивање и 

функционисање 

делатности 

• Упознавање са правним 

оквиром за оснивање и 

функционисање 

делатности; 

− Прикупи информације које су потребне 

за успешно вођење посла; 

− Самостално сачини или попуни 

пословну документацију ( CV, пословна 

писма, молбе, записник, образци...). 

Сви стучни 

предмети и 

модули 10 8 2 

5 
Економија 

пословања  

• Упознавање ученика са 

финансијским аспектима 

предузећа/радње: 

− Планира производњу и трошкове за 

сопстевни бизнис; 

− Састави финансијске извештаје у 

наједноставнијој форми ( биланс стања, 

биланс успеха и ток готовине 

предузећа); 

− Презентује одређени део плана 

производње / финансијског плана. 

  Сви стучни 

предмети и 

модули 

10 8 2 

6 

Ученички пројект 

– презентација 

пословног плана 

Оспособљавање ученика 

вештини презентације 

пословног плана. 

-Изради једноставан пословни план ( део 

пословног плана); 

-Према усвојеног пословној идеји 

презентује послновни план  (део) у 

оквиру  своје тимске улоге. 

Сви стучни 

предмети и 

модули 10 8 2 

Начини 

оцењивања 

Праћење остварености исхода; 

Тестови знања; 

Тестови  практичних вештина. 

                                                                     Укупно: 62 50 12 
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Образовни профил: МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ 

 

ОПШТЕОБРАЗОВНИ 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД УКУПНО 

Разредно часовна 

настава 

Н
ас

та
в
а 

у
 

б
л
о

к
у

 г
о

д
. 

Разредно часовна 

настава 

Н
ас

та
в
а 

у
 

б
л
о

к
у

 г
о

д
. 

Разредно часовна 

настава 

Н
ас

та
в
а 

у
 

б
л
о

к
у

 г
о

д
. 

Разредно часовна 

настава 

Н
ас

та
в
а 

у
 

б
л
о

к
у

 г
о

д
. 

Разредно часовна 

настава 

Н
ас

та
в
а 

у
 

б
л
о

к
у

 г
о

д
. 

НЕДЕЉ

НО 

ГОДИШЊ

Е 

НЕДЕЉН

О 

ГОДИШЊ

Е 

НЕДЕЉН

О 

ГОДИШЊ

Е 

НЕДЕЉН

О 

ГОДИШЊ

Е 
НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ 

Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В 

1.  Српски језик и књижевност 3  111   3  111   3  111   3  96   12  429   

2.  Страни језик 2  74   2  74   2  74   2  64   8  286   

3.  Социологија           2  74        2  74   

4.  Филозофија                2  64   2  64   

5.  Устав и права грађана                          

6.  Историја 2  74   2  74             4  148   

7.  Географија      2  74             2  74   

8.  Физичко васпитање 2  74   2  74   2  74   2  64   8  286   

9.  Математика 5  185   4  148   5  185   5  160   19  678   

10.  Физика 2  74   2  74             4  148   

11.  Биологија      2  74             2  74   

12.  Хемија 2  74                  2  74   

Укупно А: 18  666   19  703   14  518   15  480   66  2367   

Укупно А: 18 666  19 703  14 518  15 480  66 2367  
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Б. СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 

(теорија, вежбе, практична 

настава) 

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД УКУПНО 

Разредно часовна 

настава 

Н
ас

та
в
а 

у
 

б
л
о

к
у

 г
о

д
. 

Разредно часовна 

настава 

Н
ас

та
в
а 

у
 

б
л
о

к
у

 г
о

д
. 

Разредно часовна 

настава 

Н
ас

та
в
а 

у
 

б
л
о

к
у

 г
о

д
. 

Разредно часовна 

настава 

Н
ас

та
в
а 

у
 

б
л
о

к
у

 г
о

д
. 

Разредно часовна 

настава 

Н
ас

та
в
а 

у
 

б
л
о

к
у

 г
о

д
. 

НЕДЕЉН

О 

ГОДИШЊ

Е 

НЕДЕЉН

О 

ГОДИШЊ

Е 

НЕДЕЉН

О 

ГОДИШЊ

Е 

НЕДЕЉН

О 

ГОДИШЊ

Е 
НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ 

Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В 

1. Рачунари и програмирање  4  148        4  148        8  296  

2. Машински материјали  2  74                  2  74   

3. 
Техничко цртање са 

нацртном геометријом 
2 2 74 74                 2 2 74 74  

4. Механика  2  74   2  74             4  148   

5. Отпорност материјала      2  74             2  74   

6. Компјутерска графика       3  111             3  111  

7. 
Основи електротехнике и 

електронике 
     2  74             2  74   

8. Машински елементи      2  74   2  74        4  148   

9. Технологија обраде           3  111        3  111   

10. Организација рада                2  64   2  64   

11. Хидраулика и пнеуматика           2  74        2  74   

12. Термодинамика            2  74        2  74   

13. Аутоматизација и роботика                2 1 64 32  2 1 64 32  

14. Конструисање                 2 3 64 96  2 3 64 96  

15. 
Испитивање машинских 

конструкција 
               2  64   2  64   

16. 
Моделирање машинских 

елемената и конструкција 
           2  74   3  96 60  5  170 60 

17. Практична настава            3  111        3  111  

Укупно Б: 6 6 222 222  8 3 296 111  9 9 333 333  8 7 256 224 60 31 25 1107 890 60 

Укупно Б: 12 444  11 407  18 666  15 480 60 56 1997 60 

Укупно часова на годишњем  

нивоу 

444 407 666 540 2057 



Машинска школа „Радоје Дакић“ 2018 -2022. 

 

 

528 

 

Остваривање школског програма по недељама 

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  37 37 37 37 148 

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 

часова 

II  РАЗРЕД 

часова 

III  РАЗРЕД 

часова 

IV  РАЗРЕД 

часова 

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 

Трећи 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 
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*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 37 37 37 32 

Настава у блоку - - - 2 

Обавезне ваннаставне активности 2 2 2 2 

Матурски испит    3 

Укупно радних недеља 39 39 39 39 
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Први разред 

Образовни профил: Машински техничар за компјутерско конструисање 

Предмет: Српски језик и књижевност 

Разред:  Први 

„Службени гласник РС-Просветни гласник:" бр. 11/2016 од 26.8.2016. 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок настава Укупно 

Годишњи 111 / / / 111 

Недељни 3 / / / 3 

Циљ и задаци предмета 

Циљ:      

- проширивање и продубљивање знања о српском језику;  

- унапређивање језичке и функционалне писмености;  

- проширивање и продубљивање знања о српској и светској књижевности, развијање љубави према књизи и читању, оспособљавање за 

интерпретацију уметничких текстова;  

- упознавање репрезентативних дела српске и опште књижевности, књижевних жанрова, књижевноисторијских појава и процеса у 

књижевности;  

- проширивање и продубљивање књижевних знања и читалачких вештина;  

- образовање и васпитање ученика као слободне, креативне и културне личности, критичког ума и оплемењеног језика и укуса.  

Задаци: 

- Настава језика (знања о језику, способност служење језиком и васпитна улога наставе језика). Ученици треба да:  

o овладају знањима о српском књижевном језику;  

o стекну вештине и способности његовог коришћења у општењу са другима, у писменом и усменом изражавању, приликом учења, 

образовања и интелектуалног развоја;  

o поштују матерњи језик, негују српски језик, традицију и културу српског народа, националних мањина, етничких заједница и других 

народа;  

o унапређују културу језичког општења, у складу са поштовањем расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне 

равноправности, са развијањем толеранције и уважавања различитости и са поштовањем и уважавањем других језика и других култура.  
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- Настава књижевности (усвајање књижевних знања, развијање читалачких вештина и афирмисање васпитних вредности путем 

књижевности). Ученици треба да:  

o упознају репрезентативна дела српске књижевне баштине и дела опште књижевности, њихове ауторе, поетске и естетске вредности;  

o негују и развијају читалачке компетенције и интерпретацијске вештине посредством којих ће се упознавати са репрезентативним 

књижевним делима из историје српске и опште књижевности, читати их и тумачити у доживљајној и истраживачкој улози;  

o развијају литерарне афинитете и постану читаоци рафинираног естетског укуса који ће умети да на истраживачки, стваралачки и активан 

начин читају књижевна дела свих жанрова, вреднују их, говоре о њима и поводом њих;  

o усвоје хуманистичке ставове, уверења и систем вредности;  

o оспособе се за поуздано морално просуђивање, опредељивање за добро и осуду насилништва и нечовештва, одбацивање свих видова 

агресивног и асоцијалног понашања и за развијање самосвести и личне одговорности;  

o подстичу на саосећање са ближњима и одговорност према другом;  

o развију врлине разборитости и равнотеже и мудрости.  

- Општи задаци. Ученици треба да:  

o развијају и негују стваралачки и истраживачки дух у процесу учења и у примени стечених знања;  

o развијају и негују методичност и методичка поступања приликом овладавања сложеним и обимним знањима;  

o усаглашено са општим исходима учења, као и усклађено са узрастом и способностима, даље развијају знања, васпитне вредности и 

функционалне вештине које ће моћи да користе у даљем образовању, у професионалном раду и у свакодневном животу;  

o развијају лични и национални идентитет и осећање припадности држави Србији;  

o формирају вредносне ставове којима се чува национална и светска културна баштина;  

o буду оспособљени за живот у мултикултуралном друштву.  

Активности наставника: 

- мотивисање ученике за читање; 

- припремање и благовремено давањеученицима истраживачких задатака као помоћ приликом читања и разумевања  дела; 

-  припремање наставних материјала; 

-  планирање активности на часу и тока часа; 

-  објашњавање, тумачење, анализирање  нових садржаја и појмова; 

-  подстицање активног учешћа ученика у раду на часу; 

-  подстицање креативности ученика; 

-  подстицање код ученика критичког развој мишљења и разумевања; 

-  подстицањее активног учења; 

-  подстицање учника  да повезују знања са другим областима и  ослањају се на претходно искуство; 

-  инсистирање на практичној примени стечених знања  
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-  подстицање одговорности код ученика; 

-  упућивање ученика на додатне изворе знања и могућности сазнавања; 

-  неговање позитивне климе у одељењу; 

-  омогућавање подстицајне средине за рад и учење; 

-  охрабрибравање, помагање и подстицање ученика; 

-  инсистирање на систематичности у раду и поштовању принципа и правила рада; 

-  редовно вредновање рада и постигнућа сваког ученика; 

-  самовредновање реализације програма ; 

-  планирање новина и измена за следећу школску годину. 

Активности ученика: 

- редовно читање задате лектире; 

- припремње  радних материјала за часове обраде књижевних дела; 

- активно учествовање у дискусијама на часу; 

- активан приступање при излагању новог градива и изради задатака на часу; 

- самостално или уз помоћ наставника запажање, упоређивање, примена и повезивање градива ; 

- израда домаћих задатака; 

- активно учење; 

- тражење додатне подршке за градиво које нису разумели или их  додатно интересује; 

- редовно бележење у свеску свих  најважнијих чињеница и закључакае  са часа; 

- израда писмених задатака, тестова знања, правописних диктата, рецитовање стихова; 

- практична примена стечених знања; 

- повезивање знања са другим областима; 

- ослањање на претходно искуство; 

- самопроцењивање напретка . 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

I 
Увод у проучавање 

књижевног дела 
 

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

- разликује врсте уметности и њихова 

изражајна средства 

Историја 

Ликовна култура 

Музичка уметност 
12 10 2 
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- 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 

- 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 

II Књижевност старог века  

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

- 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 

 

Историја 

Географија 

Ликовна култура 

Музичка уметност 

10 8 2 

III Средњовековна књижевност  

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

- наведе најзначајније споменике 

јужнословенске културе, језик,  писмо и 

век у ком су настали 

- именује ауторе и дела 

- разуме поетику жанрова средњовековне 

 

Историја 

Ликовна култура 

Музичка уметност 

Верска настава 

Филозофија 

11 8 3 
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књижевности  

- лоцира обрађене текстове у историјски 

контекст 

- објасни значај средњовековне 

књижевности за српску културу 

- анализира изабране текстове уз претходно 

припремање путем истраживачких 

задатака 

IV Народна књижевност  

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

- 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 

 

Историја 

Ликовна култура 

Музичка уметност 

Верска настава 

11 8 3 

V Хуманизам и ренесанса  

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

- 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 

 

Историја 

Географија 

Ликовна култура 

Музичка уметност 

Филозофија 

Верска настава 

 

11 8 3 
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- објасни значај уметности хуманизма и 

ренесансе за развој европске културе и 

цивилизације 

VI Барок и класицизам  

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

-  наведе најзначајније представнике и 

њихова дела 

- објасни значење појмова барок и 

класицизам 

- наводи и на обрађеним делима образлаже 

одлике  

- епохе 

- упореди вредности  

- хуманизма и ренесансе са барок и 

класицизмом 

 

Историја 

Ликовна култура 

Музичка уметност 

Филозофија 

Верска настава 

 
6 5 1 

VII Лектира  

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

- разуме и тумачи предвиђен књижевна дела 

- анализира ликове и указује на њихове 

особине и поступке 

- уочава и примерима аргументује 

- основне поетичке, језичке,       

- естетске и структурне     особине 

књижевних дела    из обавезне школске 

- лектире. 

- уочава и анализира 

- проблеме у књижевном     делу и уме да 

аргументује своје ставове  

- критички чита, тумачи и вреднује 

сложенија књижевна дела 

 

5 5 / 
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VIII Језик   

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

- 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 

- уме да се служи правописом 

- разликује гласовне алтернације 

- влада акценатским гласовним системом 

књижевног (стандардног) језика и да га 

примењује у говору 

- 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 

 

Срани језик 

24 18 6 

IX Култура изражавања  

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

- 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 

 

21 - 21 



Машинска школа „Радоје Дакић“ 2018 -2022. 

 

 

537 

Начини 

оцењивања 

• усмено испитивање 

- индивидуално 

- групна дискусија 

• тест знања 

• домаћи задатак 

• писмени задатак 

• есеј 

• ППТ презентација 

• праћење актиности на часу 

Укупно: 111 70 41 

Образовни стандарди: 

Основни ниво 

1. Област ЈЕЗИК  

2.СЈК.1.1.1. Има основна знања о језику уопште (шта је језик, које функције има); поштује свој језик и поштује друге језике; 

препознаје стереотипне ставове према језику. Разуме појам текста; разликује делове текста (увод, главни део, завршетак); 

препознаје врсте текстова (облике дискурса); има основна знања из социолингвистике: познаје појмове једнојезичности и 

вишејезичности (и зна одговарајуће језичке прилике у Србији); разуме појам језичке варијативности и препознаје основне 

варијетете.  

2.СЈК.1.1.2. Разликује књижевни (стандардни) језик од дијалекта; зна основне податке о дијалектима српског језика; има 

правилан став према свом дијалекту и другим дијалектима српског језика и према оба изговора српског књижевног језика 

(поштује свој и друге дијалекте српског језика и има потребу да чува свој дијалекат; подједнако цени оба изговора српског 

књижевног језика - екавски и (и)јекавски); има потребу да учи, чува и негује књижевни језик; познаје најважније граматике и 

нормативне приручнике и уме да се њима користи; зна основне податке о месту српског језика међу другим индоевропским и 

словенским језицима; има основна знања о развоју књижевног језика, писма и правописа код Срба.  

2.СЈК.1.1.3. Разликује правилан од неправилног изговора гласа; зна основну поделу гласова; има основна знања у вези са слогом 

и примењује их у растављању речи на крају реда; зна основна правила акценатске норме и уочава евентуалне разлике између 

свог и књижевног акцента.  

2.СЈК.1.1.4. Познаје врсте и подврсте речи; примењује норму у вези с облицима речи у фреквентним случајевима (укључујући и 

гласовне промене у вези с облицима речи); издваја делове речи у вези с облицима речи (граматичка основа и наставак за облик) у 

једноставнијим случајевима; издваја делове речи у вези с грађењем речи (префикс, творбена основа, суфикс) у једноставнијим 

случајевима; препознаје основне начине грађења речи; примењује норму у вези с грађењем речи (укључујући и гласовне промене 

у вези с грађењем речи); примењује постојеће моделе при грађењу нових речи.  

2.СЈК.1.1.5. Правилно склапа реченицу; разликује синтаксичке јединице; разликује активне и пасивне реченице; уме да 
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анализира једноставније реченице грађене по основним моделима и проширене прилошким одредбама.  

2.СЈК.1.1.6. Има лексички фонд који је у складу са средњим нивоом образовања; прави разлику између формалне и неформалне 

лексике и употребљава их у складу са приликом; има основна знања о значењу речи; познаје основне лексичке односе 

(синонимију, антонимију, хомонимију); познаје метафору као лексички механизам; нема одбојност према речима страног 

порекла, али их не прихвата некритички и аутоматски; познаје појам термина и фразеологизма; познаје најважније речнике 

српског језика и уме да се њима користи.  

2. Област КЊИЖЕВНОСТ  

2.СЈК.1.2.1. Познаје ауторе дела из обавезног школског програма и локализује их у контекст стваралачког опуса и 

књижевноисторијски контекст.  

2.СЈК.1.2.2. Познаје књижевнотеоријску терминологију и доводи је у функционалну везу са примерима из књижевних1 и 

неуметничких2 текстова предвиђених програмом.  

2.СЈК.1.2.3. У тумачењу књижевноуметничких и књижевнонаучних дела разликује методе унутрашњег и спољашњег приступа.  

2.СЈК.1.2.4. Уочава и примерима аргументује основне поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевних дела из 

обавезне школске лектире.  

2.СЈК.1.2.5. Уочава основне особине књижевности као дискурса и разликује га у односу на остале друштвене дискурсе.  

2.СЈК.1.2.6. Наводи основне књижевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и 

светске књижевности и повезује их са делима и писцима из обавезне лектире школског програма.  

2.СЈК.1.2.7. Анализира издвојене проблеме у књижевном делу и уме да их аргументује примарним текстом.  

2.СЈК.1.2.8. Користи препоручену секундарну литературу (књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, теоријску) и доводи је 

у везу са књижевним текстовима предвиђеним програмом.  

2.СЈК.1.2.9. На основу дела српске и светске књижевности формира читалачке навике и знања; схвата улогу читања у тумачењу 

књижевног дела и у изграђивању језичког, литерарног, културног и националног идентитета.  
1 Књижевни текстови обухватају књижевноуметничке и књижевнонаучне текстове. 
2 Под неуметничким текстовима подразумевају се текстови из науке о језику и науке о књижевности, научнопопуларни 

текстови из ових области и, по потреби, текстови из медија и других извора погодни за обраду градива из предмета Српски 

језик и књижевност. 

3. Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА  

2.СЈК.1.3.1. Говори разговетно, поштујући ортоепска правила књижевног језика; примењује књижевнојезичку акцентуацију или 

упоређује свој акценат са књижевним и труди се да је с њим усклади; течно и разговетно чита наглас књижевне и неуметничке 

текстове; изражајно чита и казује лакше књижевноуметничке текстове; у званичним ситуацијама говори о једноставнијим 

темама из области језика, књижевности и културе користећи се коректним језичким изразом (тј. говори течно, без замуцкивања, 

поштапалица, превеликих пауза и лажних почетака, осмишљавајући реченицу унапред) и одговарајућом основном 
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терминологијом науке о језику и науке о књижевности, прилагођавајући приликама, ситуацији, саговорнику и теми вербална и 

невербална језичка средства (држање, мимику, гестикулацију); говори уз презентацију; има културу слушања туђег излагања; у 

стању је да с пажњом и разумевањем слуша излагање средње тежине (нпр. предавање) с темом из језика, књижевности и 

културе; приликом слушања неког излагања уме да хвата белешке.  

2.СЈК.1.3.2. Говорећи и пишући о некој теми (из језика, књижевности или слободна тема), јасно структурира казивање и повезује 

његове делове на одговарајући начин; разликује битно од небитног и држи се основне теме; саставља једноставнији говорени и 

писани текст користећи се описом, приповедањем и излагањем (експозицијом); уме укратко да опише своја осећања и доживљај 

књижевног или другог уметничког дела; сажето препричава једноставнији књижевноуметнички текст и издваја његове важне 

или занимљиве делове; резимира једноставнији књижевни и неуметнички текст.  

2.СЈК.1.3.3. У расправи или размени мишљења на теме из књижевности, језика и културе уме у кратким цртама да изнесе и 

образложи идеју или став за који се залаже, говори одмерено, ослања се на аргументе, у стању је да чује туђе мишљење и да га 

узме у обзир приликом своје аргументације; пише једноставнији аргументативни текст на теме из књижевности, језика и 

културе.  

2.СЈК.1.3.4. Користи оба писма, дајући предност ћирилици; примењује основна правописна правила у фреквентним примерима и 

уме да се служи школским издањем Правописа; у писању издваја делове текста, даје наслове и поднаслове, уме да цитира и 

парафразира; саставља матурски рад поштујући правила израде стручног рада (употребљава фусноте и саставља садржај и 

библиографију); саставља писмо - приватно и службено, биографију (ЦВ), молбу, жалбу, захтев, оглас; зна да попуни различите 

формуларе и обрасце.  

2.СЈК.1.3.5. Има способност и навику да у различите сврхе (информисање, учење, лични развој, естетски доживљај, забава...) 

чита текстове средње тежине (књижевноуметничке текстове, стручне и научнопопуларне текстове из области науке о језику и 

књижевности, текстове из медија3); примењује предложене стратегије читања.  

2.СЈК.1.3.6. Разуме књижевни и неуметнички текст средње сложености: препознаје њихову сврху, проналази експлицитне и 

имплицитне информације, издваја главне идеје текста; прати развој одређене идеје у тексту; пореди основне информације и идеје 

из двају или више текстова.  

2.СЈК.1.3.7. Критички промишља књижевни и неуметнички текст средње сложености: разликује објективну/веродостојну 

чињеницу од ауторове интерпретације; процењује (и то образлаже) да ли аутор неуметничког текста износи све потребне 

информације и да ли даје довољне и веродостојне доказе за то што тврди; процењује да ли је аутор текста неутралан или 

ангажован односно пристрастан, и образлаже своју процену; препознаје говор мржње, дискриминације, бирократски језик, и има 

изграђен негативан став према њима; уме у једноставним примерима да понуди алтернативу бирократском језику.  

2.СЈК.1.3.8. Препознаје структуру, различите елементе, стилске одлике (експресивност, сликовитост, метафоричност) књижевног 

и неуметничког текста; препознаје конотативно значење речи у датом контексту и разуме сврху конотативног значења у 

књижевном и неуметничком тексту; одређује значење непознате речи на основу контекста и творбеног модела; разуме значај 
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читања за богаћење лексичког фонда.  

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на средњем нивоу у свакој области.  
3 Текстови који су погодни за обраду градива из језика и књижевности. 

Средњи ниво 

1. Област ЈЕЗИК  

2.СЈК.2.1.1. Има шира знања о језику уопште (која су битна својства језика); препознаје јединице и појаве које припадају 

различитим језичким нивоима/подсистемима; има основна знања о писму уопште; има основна знања о правопису уопште 

(етимолошки - фонолошки правопис; граматичка - логичка интерпункција; графема - слово); има основна знања о језицима у 

свету (језичка сродност, језички типови, језичке универзалије). Разуме основне принципе вођења дијалога; разуме појам 

говорног чина; разуме појам деиксе. Познаје одлике варијетета српског језика насталих на основу медијума и оних који су 

условљени социјално и функционално.  

2.СЈК.2.1.2. Зна основне особине дијалеката српског језика; зна основна правила екавског и (и)јекавског изговора; у 

једноставнијим случајевима пребацује (и)јекавску реч у екавски лик и обрнуто. Смешта развој књижевног језика код Срба у 

друштвени, историјски и културни контекст.  

2.СЈК.2.1.3. Познаје говорне органе и начин на који се гласови производе; зна да дели гласове по свим критеријумима; разуме 

појам фонеме; зна сва правила акценатске норме и уме да прочита правилно акцентовану реч; зна механизме фонолошки 

условљених гласовних промена (једначења сугласника по звучности и по месту творбе, сажимање и асимилацију вокала и 

губљење сугласника).  

2.СЈК.2.1.4. Има шира знања о врстама и подврстама речи; уме да одреди облик променљиве речи и да употреби реч у задатом 

облику; познаје појам морфеме; дели реч на творбене морфеме у једноставнијим случајевима и именује те морфеме; познаје 

основне начине грађења речи; примењује норму у вези с облицима речи у мање фреквентним случајевима.  

2.СЈК.2.1.5. Користи се свим синтаксичким могућностима српског језика; разликује безличне и личне реченице; анализира 

реченице грађене по различитим моделима; има шира знања о синтагми; препознаје основне врсте зависних предикатских 

реченица (типични случајеви); зна основно о напоредним односима, конгруенцији и негацији; разликује врсте независних 

предикатских реченица; разуме појам елипсе; има основна знања о употреби падежа и глаголских облика.  

2.СЈК.2.1.6. Има богат и уразноличен лексички фонд (укључујући и интелектуалну и интернационалну лексику и познавање 

најфреквентнијих интернационалних префикса и суфикса). Тај фонд употребљава у складу с приликом; види језик као низ 

могућности које му служе да изрази индивидуално искуство и усмерен је ка богаћењу сопственог речника; познаје 

хиперонимију/хипонимију, паронимију; разликује лексичке слојеве; познаје метонимију као лексички механизам.  

2. Област КЊИЖЕВНОСТ  

2. СЈК.2.2.1. Интерпретира књижевни текст увидом у његове интеграционе чиниоце (доживљајни контекст, тематско-мотивски 

слој, композиција, ликови, форме приповедања, идејни слој, језичко-стилски аспекти...).  
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2.СЈК.2.2.2. Познаје књижевнотеоријску терминологију и књижевнотеоријска знања адекватно примењује у тумачењу 

књижевних дела предвиђених програмом.  

2.СЈК.2.2.3. Разликује методе унутрашњег и спољашњег приступа у интерпретацији књижевноуметничког и књижевнонаучног 

дела и адекватно их примењује приликом разумевања и тумачења ових врста дела.  

2.СЈК.2.2.4. Уочава и образлаже поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевноуметничких и књижевнонаучних 

дела у оквиру школске лектире; процењује да ли је сложенији књижевнонаучни текст (аутобиографија, биографија, мемоари, 

дневник, писмо, путопис...) добро структуриран и кохерентан, да ли су идеје изложене јасно и прецизно; уочава стилске 

поступке у књижевноуметничком и књижевнонаучном тексту; процењује колико одређене одлике текста утичу на његово 

разумевање и доприносе тумачењу значења текста.  

2.СЈК.2.2.5. Образлаже основне елементе књижевности као дискурса у односу на остале друштвене дискурсе (нпр. 

присуство/одсуство приповедача, приповедни фокус, статус историјског и фиктивног итд.).  

2.СЈК.2.2.6. Приликом тумачења књижевноуметничких и књижевнонаучних дела из школског програма примењује знања о 

основним књижевноисторијским и поетичким одликама стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске 

књижевности.  

2.СЈК.2.2.7. Самостално уочава и анализира проблеме у књижевном делу и уме да аргументује своје ставове на основу 

примарног текста.  

2.СЈК.2.2.8. Активно користи препоручену и ширу, секундарну литературу (књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, 

теоријску) у тумачењу књижевноуметничких и књижевнонаучних дела предвиђених програмом.  

2.СЈК.2.2.9. На основу дела српске и светске књижевности развија читалачке вештине, способности и знања од значаја за 

тумачење и вредновање различитих књижевноуметничких и књижевнонаучних дела и за развијање језичког, литерарног, 

културног и националног идентитета; има изграђен читалачки укус својствен културном и образованом човеку.  

3. Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА  

2.СЈК.2.3.1. Говори у званичним ситуацијама, јавно и пред већим аудиторијумом о темама из области језика, књижевности и 

културе, користећи се књижевним језиком и одговарајућом терминологијом; учествује у јавним разговорима са више учесника; 

процењује слушаоца односно аудиторијум и обликује свој говор према његовим потребама и могућностима; има потребу и 

навику да развија сопствену говорну културу; с пажњом и разумевањем слуша теже излагање (нпр. предавање) с темом из језика, 

књижевности и културе; слуша критички, процењујући говорникову аргументацију и објективност.  

2.СЈК.2.3.2. Саставља сложенији говорени и писани текст (из језика, књижевности или слободна тема) користећи се описом, 

приповедањем и излагањем (експозицијом); у говореној или писаној расправи прецизно износи своје идеје и образлаже свој став; 

труди се да говори и пише занимљиво, правећи прикладне дигресије и бирајући занимљиве детаље и одговарајуће примере; 

уочава поенту и излаже је на прикладан начин; прецизно износи свој доживљај и утиске поводом књижевног или другог 

уметничког дела; сажето препричава сложенији књижевни текст и резимира сложенији књижевни и неуметнички текст на теме 
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непосредно везане за градиво; пише извештај и реферат; примењује правописну норму у случајевима предвиђеним програмом.  

2.СЈК.2.3.3. Има способност и навику да у различите сврхе (информисање, учење, лични развој, естетски доживљај, забава...) 

чита теже текстове (књижевноуметничке текстове, стручне и научнопопуларне текстове из области науке о језику и 

књижевности, текстове из медија); има изграђен читалачки укус својствен културном и образованом човеку; примењује сложене 

стратегије читања; бира стратегију читања која одговара сврси читања.  

2.СЈК.2.3.4. Разуме сложенији књижевни и неуметнички текст: препознаје његову сврху; проналази експлицитне и имплицитне 

информације; издваја информације према задатом критеријуму; издваја главне идеје; прати развој одређене идеје; пореди 

информације и идеје из двају или више текстова да би разумео одговарајући значењски или стилски аспект према задатом 

критеријуму; анализира и тумачи оне системе мотивације који се у књижевном делу јављају при обликовању (карактеризацији) 

ликова и изградњи догађаја (због бољег и потпунијег разумевања значења књижевног дела); тумачи (на нивоу разумевања) 

текстове ослањајући се на други текст/текстове.  

2.СЈК.2.3.5. Критички промишља сложенији књижевни и неуметнички текст: раздваја објективну чињеницу од ауторове 

интерпретације; процењује да ли је аутор текста неутралан или ангажован односно пристрастан, и образлаже своју процену; 

разликује експлицитне и имплицитне ауторове ставове; аргументовано вреднује да ли аутор сложенијег експозиторног или 

аргументативног текста погодног за обраду градива из језика и књижевности износи све потребне информације и да ли даје 

довољне и веродостојне доказе за то што тврди.  

2.СЈК.2.3.6. Процењује да ли је сложенији неуметнички текст погодан за обраду градива из језика и књижевности добро 

структуриран и кохерентан, да ли су идеје изложене јасно и прецизно; уочава стилске поступке у овим текстовима; процењује 

колико одређене одлике текста утичу на његово разумевање.  

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на напредном нивоу у свакој области.  

Напредни ниво 

1. Област ЈЕЗИК  

2.СЈК.3.1.1. Разуме да постоји тесна веза између језика и мишљења; јасан му је појам категоризације; познаје конверзационе 

максиме (квалитета, квантитета, релевантности и начина); разуме појам информативне актуализације реченице и зна како се она 

постиже; јасан му је појам текстуалне кохезије.  

2.СЈК.3.1.2. При подели речи на слогове позива се на правила; акцентује једноставније примере.  

2.СЈК.3.1.3. Има детаљнија знања о морфологији у ужем смислу и творби речи у српском језику (дели реч на творбене морфеме у 

сложенијим случајевима и именује те морфеме).  

2.СЈК.3.1.4. Има детаљнија знања о употреби падежа и глаголских облика; уме да анализира компликованије реченице грађене 

по различитим моделима; познаје специјалне независне реченице; познаје различита решења у вези с конгруенцијом.  

2.СЈК.3.1.5. Има основна знања о речницима и структури речничког чланка.  

2. Област КЊИЖЕВНОСТ  
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2.СЈК.3.2.1. Чита, доживљава и самостално тумачи књижевноуметничка и књижевнонаучна дела из обавезног школског 

програма, као и додатне (изборне) и факултативне књижевноуметничке и књижевнонаучне текстове; током интерпретације 

поуздано користи стечена знања о стваралачком опусу аутора и књижевноисторијском контексту.  

2.СЈК.3.2.2. Влада књижевнотеоријском терминологијом и теоријска знања адекватно примењује у тумачењу 

књижевноуметничких и књижевнонаучних дела која су предвиђена школским програмом и других дела ове врсте различитих 

жанрова, изван школског програма.  

2.СЈК.3.2.3. У процесу тумачења књижевноуметничког и књижевнонаучног дела, одабира, примењује и комбинује адекватне 

методе унутрашњег и спољашњег приступа.  

2.СЈК.3.2.4. Уочава и тумачи поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевноуметничких и књижевнонаучних 

текстова у оквиру школске лектире и изван школског програма; процењује и пореди стилске поступке у наведеним врстама 

текстова.  

2.СЈК.3.2.5. Разуме основне елементе књижевности као дискурса (пореди нпр. присуство/одсуство приповедача, приповедни 

фокус, статус историјског и фиктивног итд.) у односу на остале друштвене дискурсе и та сазнања употребљава у тумачењу 

књижевних дела.  

2.СЈК.3.2.6. Приликом тумачења и вредновања књижевноуметничких и књижевнонаучних дела примењује и упоређује 

књижевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске књижевности.  

2.СЈК.3.2.7. Самостално уочава и тумачи проблеме и идеје у књижевном делу и своје ставове уме да аргументује на основу 

примарног текста и литерарно-филолошког контекста.  

2.СЈК.3.2.8. У тумачењу књижевног дела критички користи препоручену и самостално изабрану секундарну литературу 

(књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, теоријску).  

2.СЈК.3.2.9. На основу дела српске и светске књижевности (у обавезном и сопственом избору) и секундарне литературе шири 

читалачка знања, примењује стратегије читања које су усаглашене са типом књижевног дела и са читалачким циљевима 

(доживљај, истраживање, стваралаштво); развија језички, литерарни, културни и национални идентитет.  

3. Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА  

2.СЈК.3.3.1. Дискутује о сложеним темама из језика, књижевности и културе; дискутује о смислу и вредностима књижевних 

текстова и о сврси и вредностима неуметничких текстова користећи стручну терминологију.  

2.СЈК.3.3.2. Излаже (у званичним ситуацијама, јавно и пред већим аудиторијумом) и пише о темама из области језика, 

књижевности и културе; има развијене говорничке (ораторске) вештине; претпоставља различите ставове аудиторијума и у 

складу с тим проблематизује поједине садржаје; препознаје и анализира вербалну и невербалну реакцију саговорника односно 

аудиторијума и томе прилагођава свој говор; слушајући говорника, процењује садржину и форму његовог говора и начин 

говорења.  

2.СЈК.3.3.3. Композиционо и логички складно пише стручни текст на теме из књижевности и језика, као и новински чланак.  
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2.СЈК.3.3.4. Организује, класификује, уопштава и на сличан начин обрађује информације из књижевних и неуметничких текстова 

на основу задатог и/или самостално постављеног критеријума.  

2.СЈК.3.3.5. Продубљено критички промишља сложенији текст: процењује колико сложенији експозиторни текст успешно 

преноси информације публици којој је намењен, уочавајући које информације недостају; издваја доказну грађу на којој аутор 

аргументативног текста заснива своје ставове и одређује средства којима их износи; запажа ауторове грешке у закључивању и 

сл.  

2.СЈК.3.3.6. Процењује стилске поступке у књижевном и неуметничком тексту; пореди стилске поступке у два сложена текста 

(или више њих); тумачи њихову улогу у остваривању естетских и значењских одлика наведених врста текстова.  

2.СЈК.3.3.7. Изграђује свест о себи као читаоцу - развија читалачку ауторефлексију (разуме улогу читања у сопственом развоју; 

има развијену, критичку свест о својим читалачким способностима...).  

НАПОМЕНА: Због преклапања у више наставних тема/модула  образовни стандарди ће бити прецизније одређени у оперативним 

(месечним)  плановима. 

Начин остваривања програма  

УВОДНА ОБЈАШЊЕЊА  

Зависно од разреда и садржаја годишњи фонд часова наставе овог предмета распоређен је тако да је за подручје књижевност издвојено око 60%, а 

за друга два (језик и култура изражавања) око 40% часова.  

У оквиру тог фонда планирани садржаји се обрађују са око70% часова. Осталих 30% часова предвиђено је за понављање, утврђивање, вежбање и 

систематизовање програма.  

Циљ и задаци чине целину и остварују се током четири године - систематски и континуирано - у свим предвиђеним програмско-тематским 

подручјима и видовима рада.  

Сви садржаји распоређени су по разредима, подручјима, областима и темама уз примену начела поступности, корелације, интеграције и 

примерености узрасту.  

Садржаји књижевности конкретизовани су по разредима, сегментима (књижевност и лектира), а обухватају књижевнотеоријско и 

књижевноисторијско проучавање књижевноуметничких дела и књижевности жанровски распоређених.  

Подручје језик обухвата изучавање језика као система. У садржаје овог подручја уграђени су елементи опште лингвистике и правописа.  

Подручје култура изражавања обухвата облике и врсте у области усменог и писменог изражавања (по разредима). У овој области планиране су 

говорне и писмене вежбе, домаћи задаци и писмени задаци, који треба да се раде наизменично ћирилицом и латиницом.  

Ради што успешније реализације бројних захтева и садржаја неопходна је и стална сарадња наставника српског језика и књижевности с 

наставницима других предмета (историје, сродних општестручних и ужестручних предмета), стручним сарадницима (школским библиотекаром - 

медијатекаром, педагогом, психологом) и органима (стручним активом и већима), родитељима ученика и међуопштинском (регионалном) 

просветно-педагошком службом; такође је корисна сарадња наставника и са одређеним институцијама (народном библиотеком, домом културе, 

биоскопом, локалним новинама, радио-станицом и др.).  
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Квалитет и трајност знања, умења, вештина и навика ученика у многоме зависе од принципа, облика, метода и средстава који се користе у 

образовно-васпитном процесу. Због тога савремена настава српског језика и књижевности претпоставља остваривање битних задатака и садржаја 

програма уз максимално могућу мисаону активност ученика (субјеката у настави), поштовање одређених дидактичких принципа (посебно: свесне 

активности ученика, научности, примерености, поступности, систематичности и очигледности), као и адекватну примену оних наставних облика, 

метода, поступака и средстава чију су вредност утврдиле савремена пракса и методика наставе српског језика и књижевности (пре свега: разни 

видови групног и индивидуалног рада примерени могућностима ученика, методе - дијалошка, текстуално-графичке демонстрације и самосталних 

радова ученика, средства - уџбеници, приручници, разне врсте текстова и графичких приказа, графофолије, наставни и други филмови, радио и 

телевизијске емисије и сл.). Избор одређених наставних облика, метода, поступака и средстава условљен је, пре свега, наставним садржајем и 

циљевима (образовним, васпитним и функционалним), које треба остварити на једном часу српског језика и књижевности.  

Редовна настава српског језика и књижевности изводи се у специјализованим учионицама и кабинетима за овај предмет, који треба да буду 

опремљени у складу са нормативима за средње стручне школе. Делимично, она се организује и у другим школским просторијама (библиотеци - 

медијатеци, читаоници, аудиовизуелној сали и сл.).  

У настави српског језика и књижевности користе се одобрени уџбеници и приручници и библиотечко-информацијска грађа од значаја за 

остваривање задатака и садржаја програма овог предмета, односно за систематско оспособљавање ученика за самостално коришћење разних 

извора сазнања у настави и ван ње.  

Програм обезбеђује адекватнији однос између часова обраде и других типова часова. Створени су предуслови за креативно испољавање 

наставника и прилагођавање васпитно-образовног рада различитим ситуацијама у пракси, као и за појачавање стваралачке сарадње наставника и 

ученика.  

КЊИЖЕВНОСТ  

Ово програмско-тематско подручје обухвата најзначајнија дела из српске и светске књижевности, која су распоређена у књижевноисторијском 

континуитету од старог века до данас.  

Од историјског континуитета одступа се само у поглављу и проучавање књижевног дела, као и у поглављу лектира.  

Наставник српског језика и књижевности у средњим стручним школама треба да пође од претпоставке да је ученик у основној школи стекао 

основна знања:  

- из теорије књижевности: тема, мотив, фабула; лик, карактер; структура прозног књижевног дела; књижевни родови и врсте;основна 

језичкостилска изражајна средства; усмена и писана књижевност; структура лирске песме; стих, строфа, рима, ритам; структура драмског дела; 

дијалог, монолог, драмска врста, драма и позориште, филм, радио-драма, телевизијска драма;  

- из основа сценске и филмске културе: слика, реч, звук, филмска музика, ситуација, радња, јунаци филма, елементи филмског израза, филмске 

врсте, од синопсиса до сценарија; филм, телевизија, књижевност (сличност и разлике).  

Са стеченим знањима, која се у програму средњих стручних школа проширују и продубљују, ученик може активно да учествује у интерпретацији 

књижевног дела.  
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Интерпретативно-аналитички методички систем је основни вид наставе књижевности и њега треба доследно примењивати приликом упознавања 

ученика са изабраним књижевним делима која су предвиђена програмом. Наравно, не треба очекивати да се сва програмом предвиђена дела 

обрађују на нивоу интерпретације као најпотребнијег аналитичко-синтетичког приступа књижевном делу. Наставник треба да процени на којим 

ће делима радити интерпретацију, а на којим осврт, приказ или, пак, проблемско-стваралачки методички систем.  

Нема сумње да овакав програм књижевности у средњим стручним школама повремено тражи и примену експликативног методичког система када 

се мора чути наставникова реч, и то најчешће приликом давања информација о епохама које се проучавају, као и у свим другим ситуацијама у 

којима наставник не може рачунати на ученикова предзнања (на пример: основне информације о почецима писмености, да је његов говор модел 

правилног, чистог и богатог језика каквом треба да теже његови ученици).  

Књижевна дела из програма лектира имају равноправан третман са делима из обавезног програма књижевности и обрађују се по истом 

методичком систему. Треба напоменути да се из лектире која је дата по избору ученика и наставника не морају обрадити сви писци, већ 

књижевно дело оног писца за које се опредељују ученици и наставник.  

ЈЕЗИК  

Програм наставе језика у средњим стручним школама конципиран је тако да омогући ученицима стицање знања и о језику као друштвеној појави 

и о језику као систему знакова. Циљ је да ученици, поред знања о свом матерњем језику, стекну и опште лингвистичка односно 

социолингвистичка знања неопходна образованом човеку. Ова општа знања су функционално повезана са наставом матерњег језика. Главни део 

тих знања обрађује се у сегменту општи појмови о језику (на почетку програма за први и на крају програма за четврти разред). Као у уводном 

делу сегмента књижевни језик (у првом разреду) и сегменту језички систем и науке које се њиме баве; али се општи појмови обрађују и током 

целе наставе - у вези са одговарајућим партијама о српском као матерњем језику. Инсистирање на једном теоријски и методички вишем нивоу 

изучавању језичких појава даје нови квалитет настави која обухвата и знања с којима су се ученици сретали у основној школи. Ова знања, поред 

своје општеобразовне вредности и значаја за олакшавање и побољшавање наставе српског језика, треба да послуже и лакшем савлађивању 

градива из страних језика.  

Део програма књижевни језик (први и други разред) вишеструко је значајан. Његовом реализацијом ученици треба да стекну знања и изграде 

одговарајуће ставове о српском књижевном језику и о значају књижевнојезичке норме и језичке културе. Овај део програма укључује и наставу о 

развоју књижевног језика.  

У сегменту програма посвећеног организацији и функционисању језичког система не обрађују се само чисто граматички аспекти језичког система 

већ се обухватају и функционални аспекти. Зато су, између осталог, у синтаксу унети и елементи лингвистике текста и граматике. Посебан је 

значај дат лексикологији (која се надовезује на део о творби речи), и то не само да би ученици стекли више знања о речничком благу свога језика 

него и да би развили правилан однос према разним појавама у лексици.  

У обради свих сегмената програма треба се надовезивати на знања која су ученици стекли током претходног школовања. Међутим, овде није реч 

о простом обнављању и утврђивању раније стечених знања, него о добијању целовите слике о српском језику, и као што је већ речено, о усвајању 

једног квалитативно вишег приступа проучавању језичке организације и језичких законитости.  
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Веома је важно да се настава језика повеже са осталим деловима овог наставног предмета. Наиме, ова настава пружа лингвистичка знања која ће 

бити подлога за тумачење језика и стила књижевних дела, с тим што ова дела пружају и одговарајући материјал за уочавање естетске функције 

језика. С друге стране, настава језика се мора повезати и са наставом културе изражавања. Тиме ће лингвистичка знања (о акценатском систему, 

творби речи, лексикологији, синтакси итд.), као и проучавање правописа, допринети да ученици боље и поступније усвоје књижевнојезичку 

норму и да побољшају своје изражајне способности.  

КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА  

Вежбе у усменом изражавању треба у средњим стручним школама да дају одређени степен правилне артикулације, дикције, интонације, ритма и 

темпа у читању и казивању лирског, епског и драмског текста. Ове се вежбе, по правилу, реализују у току обраде књижевног текста на тај начин 

што ће наставник, директно, својим читањем, говорењем или уз помоћ снимка, анализирати одговарајуће елементе правилног усменог 

изражавања како би их ученици уочили. Стечена сазнања трансформишу се у вештине и умења на тај начин што ученици интерпретирањем 

књижевних текстова настоје да сами достигну одговарајући степен вештине и умења ове врсте. Стечене способности се даље увежбавају 

различитим облицима усменог изражавања ученика (извештавање, расправљање, реферисање и др.). Већина предвиђених облика ове наставе 

непосредно се укључује у наставу књижевности или примене за израду писмених састава.  

У првом разреду (делимично и у другом) веома је упутно да наставник ученицима демонстрира методологију израде писменог састава. У том 

смислу корисно је комбиновати индукцију и дедукцију. На одабраном узорку (расправа, извештај и др.) треба анализирати његову композицију, 

функцију одељака и остале елементе (примереност стила и сл.). Затим се ученицима може дати задатак да припреме грађу о једној теми, али да 

прикупљену грађу не обликују већ да се то уради на часу. Вежба у методологији израде писменог састава на основу прикупљене грађе требало би 

да буде демонстрација целокупног поступка израде писменог састава: од анализе теме, одређивања њеног тежишта, селекције прикупљене грађе, 

распореда појединости с гледишта добре композиције, до обликовања грађе и рада на усавршавању текста. Рационализација наставе у овом послу 

постиже се на тај начин што ће узорак текста бити у вези с књижевним делом из програма за одређени разред.  

И диференцирање функционалних стилова ваља обављати на узорцима које је наставник одабрао. Да би ученик био оспособљен да свој језик и 

начин изражавања подеси врсти писменог састава (излагања), треба да напише конкретан састав (припреми излагање). Вежбе ове врсте треба 

понављати све док сваки ученик не буде оспособљен да се служи одређеним облицима изражавања. Да би се постигао већи наставни учинак, 

корисно је наћи неопходну психолошку мотивацију. Због тога ученике треба обавестити не само о коначном циљу који се жели постићи 

одређеним системом вежбања него и о сврсисходности појединих парцијалних вежбања која чине интегралну целину. Тако, на пример, ако су 

ученици обавештени да ће следећи писмени задатак бити у форми расправе или приказа, онда и конкретне вежбе треба да буду подређене том 

циљу. Наставник ће на одабраном моделу конкретног облика изражавања показати ученицима његове битне карактеристике, подразумевајући ту 

и примереност језика и стила. После тога ученици у форми домаћег задатка чине прве покушаје да самостално напишу састав одређене врсте. 

Читањем и коментарисањем домаћих задатака ученици се даље оспособљавају у писменом изражавању и овладавању одређеним врстама састава. 

Када је наставник стекао утисак да су сви ученици релативно овладали одређеном врстом писменог изражавања, утврђује час израде школског 

писменог задатка. Резултати таквог поступка показују се у школском писменом задатку, па се на основу њих планира даљи рад на усавршавању 

културе изражавања ученика. Ако више ученика не постигне одређени успех, цео се процес понавља.  
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Оквирни број часова који је предвиђен за усмено и писмено изражавање означава укупно време, а не и број вежби у току наставне године 

(препоручује се организовање већег броја краћих вежби с прецизно одређеним циљевима).  

Током наставне године ученицима се дају писмени задаци (у складу са облицима и врстама наведеним у програму културе изражавања). По 

правилу, наставник је обавезан да прегледа и анализира задатке свих ученика. Одабрани задаци (не само најуспешнији) читају се и коментаришу 

на часу (делу часа). Поред писмених, у складу са захтевима програма, наставник даје ученицима и друге врсте конкретних домаћих задатака 

(усмених, практичних - примерених могућностима ученика и њиховој оптерећености разним обавезама).  

Израда школског писменог задатка, по правилу, траје један час. Изузетно, кад то поједини облици писменог изражавања изискују, израда задатака 

може трајати и дуже од једног часа.  

 

 

 

 

Образовни профил:  Машински техничар за компјутерско конструисање 

Предмет: Енглески језик 

Разред: Први 

Службени гласник РС-Просветни гласник: ("Сл. гласник СРС – Просветни гласник", бр. 6/90 i " Сл. гласник СРС – Просветни гласник", бр 

4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 

10/2009, 5/2010, 8/2010 - испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015 i 11/2016) 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 72 / / / 72 

Недељни 2 / / / 2 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ:   

Ученици: 

- развијају језичке вештине: слушање, читање, говор, писање у оквиру теме  

- активирају и развијају речник у оквиру теме 

- изражавају *комуникативне функције  у оквиру теме 
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- стичу и примењују *знања о језику  у оквиру теме 

*  Комуникативне функције 

      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 изражавањеслагања и неслагања 

17. Тражење и давање дозволе 

18. Исказивање честитки 

19. Исказивање препоруке 

20. Изражавање хитности и обавезности 

21. Исказивање сумње и несигурности 

  * Знања о језику 

 I УПИТНА РЕЧЕНИЦА 

- Грађење питања са препозиционим глаголима  

-Постављање питања „Колико“ са бројивим и небројивим именицама 

II ИМЕНИЧКА ГРУПА 

1. Члан (Разлика у употреби одређеног и неодређеног члана, првопоменути, другопоменути...) 

2. Именице (Бројиве и небројиве именице, сложенице) 

      3. Заменички облици  -заменице  -  детерминатори 

     4. Придеви  (Обновити компарацију придева) 
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     5. Бројеви  (Обновити просте и редне бројеве ) 

III ГЛАГОЛСКАГРУПА 

1. Глаголи 

- Обновити разлику у употреби  Present Simple, Present Continuous; Past Simple, Past Continuous  

- Обновити све употребе Present Perfect  

- Герунд и инфинитив 

- Used to 

- Обновити и утврдити начине за изражавање будућности, планова у будућности (going to, will)  

      - Модални глаголи: should, must, will, may, might  

      2 . Предлози, најчешћи предлози за оријентацију у времену и простору. После придева 

      3. Придеви, грађење, у изразима, после глагола 

Задаци: 

Оперативни задаци на нивоу језичких вештина  

СЛУШАЊЕ   Оспособљавање ученика за разумевање усменог говора. 

ЧИТАЊЕ   Оспособљавање ученика за функционално читање и разумевање различитих, узрасно и садржајно примерених врста текстова ради 

информисања, извршавања упутстава и остварења естетског доживљаја (читање ради личног задовољства).  

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

ПИСАЊЕ   Оспособљавање ученика за писање краћих текстова различитог садржаја. 

СОЦИОКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА   Стицање и овладавање социокултурним компетенцијама неопходним за писану и усмену употребу 

језика. 

МЕДИЈАЦИЈА И ПРЕВОЂЕЊЕ   У ситуацији када посредује између особа (вршњака или одраслих) које не могу да се споразумевају, у 

неформалним ситуацијама, сажимајући и делом преводећи,  ученик може да користи  усмену медијацију или писану медијацију и превођење. 

 

Активности наставника: 

-  Даје упутства и објашњења ученицима, бележи и благовремено обавештава ученике о њиховом напретку. 

Активности ученика: 

 

- Разуме разговетан говор или краћи текст о теми.  

- Учествује у разговору о теми. 

- Може да напише или каже кратке одговоре на питања из дате теме. 
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Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Свакодневни живот 

2.СТ.1.5.2 

2.СТ.2.5.2 

2.СТ.1.4.2 

2.СТ.2.4.2 

2.СТ.1.2.5 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.1.4 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.4.4 

Ученик ће на крају  уводног часа бити упознат 

са начином рада и уџбеницима које ће 

користити. 

На крају наставне теме ученик ће бити у стању 

да: дискутује о свакодневном животу, 

путовањима и имиграцији,да прича о 

градовима, о добрим делима, пореклу 

географских имена да пита како да дође до 

одређеног местаи даје слична упутства, 

препозна и употреби граматичке јединице: 

present simple and continuous,придеве са 

предлозима, антониме, past simple/continuous, 

примени знање стечено на часовима на 

конкретним примерима кроз вежбу, уз помоћ 

модела напише неформално писмо. 

Ученик ће бити у стању да: на основу урађене 

контролне вежбе сагледа у којој мери је 

савладао наставне јединице обрађене и утврђене 

на  претходним часовима. 

Српски језик и 

књижевност 

24 12 12 

2. 
Живи свет и заштита 

човекове околине 

2.СТ.1.5.2 

2.СТ.2.5.2 

2.СТ.1.4.2 

2.СТ.2.4.2 

2.СТ.1.2.5 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.1.4 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.4.4 

На крају наставне теме ученик ће бити у стању 

да: разуме текст о исхрани и да дискутује о 

својим навикама у исхрани, као и како 

производња, паковање и транспорт хране утиче 

на загађеност животне средине, препозна и 

употреби граматичке јединице:детерминатори, 

односне заменице и прилози, примени знање 

стечено на часовима на конкретним примерима 

кроз вежбу. 

Српски језик и 

књижевност 

23 11 12 
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Ученик ће бити у стању да: на основу урађеног 

писменог задатка сагледа у којој мери је 

савладао наставне јединице обрађене и утврђене 

на  претходним часовима, на основу урађене 

исправке писменог задатка сагледа грешке које 

је правио и научи оно што није знао. 

На крају наставне теме ученик ће бити у стању 

да: разуме текст о исхрани, навикама у исхрани 

и утицају на животну средину, препозна и 

употреби граматичке јединице: past simple and 

past continuous, примени знање стечено на 

часовима на конкретним примерима кроз вежбу, 

уз помоћ модела напише писмо пријатељу. 

3. Храна и здравље 

2.СТ.1.5.2 

2.СТ.2.5.2 

2.СТ.1.4.2 

2.СТ.2.4.2 

2.СТ.1.2.5 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.1.4 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.4.4 

Ученик ће бити у стању да: на основу урађеног 

писменог задатка сагледа у којој мери је 

савладао наставне јединице обрађене и утврђене 

на  претходним часовима, на основу урађене 

исправке писменог задатка сагледа грешке које 

је правио и научи оно што није знао. 

На крају наставне теме ученик ће бити у стању 

да: разуме текст о томе како су људи раније 

живели у кућама без разних апарата који штеде 

људски рад, да дискутују о правилима у својој 

кући, да тражи  дозволу препозна и употреби 

граматичке јединице: прилоге, 

колокације,фразалне глаголе, обнови 

компаратив и суперлатив придева као и 

поређење по једнакости, препозна и примени 

знање стечено на часовима на конкретним 

примерима кроз вежбу, уз помоћ модела 

напише састав о својој соби . 

Ученик ће бити у стању да: на основу урађене 

Српски језик и 

књижевност 

17 6 11 
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контролне вежбе сагледа у којој мери је 

савладао наставне јединице обрађене и утврђене 

на  претходним часовима. 

Ученик ће бити у стању да: сагледа у којој мери 

је савладао наставне јединице обрађене и 

утврђене на  претходним часовима. 

4. Језик струке 

2.СТ.2.2.5 

2.СТ.2.5.2 

2.СТ.2.3.5 

 

Ученик ће бити у стању да: прочита и преведе 

текстове о својој струци, одговори на питања о 

текстoвима обрађеним на  часовима чија је тема 

језик струке, преприча текстове, употреби речи 

везане за језик струке у конкретним примерима. 

Српски језик и 

књижевност 

8 4 4 

Начини 

оцењивања 

усменим путем, контролна вежба, 

писмени задатак, посматрање 

активности на часу 

                                                                     Укупно: 72 33 39 

 

Образовни стандарди: 

• 2.СТ.1.5.2 Саставља кратке, разумљиве реченице користећи једноставне језичке структуре. 

• 2.СТ.2.5.2 Правилно разуме и користи већи број сложенијих језичких структура. 

• 2.СТ.1.4.2 Пише приватно писмо о аспектима из свакодневног живота (нпр. Описује људе, догађаје, места, осећања). 

• 2.СТ.2.4.2 У приватној преписци, тражи или преноси информације, износи лични став и аргументе 

• 2.СТ.1.2.5 Разуме кратке адаптиране одломке књижевних дела, и друге поједностављене текстове који се односе на 

цивилизацијске тековине, културу и обичаје свог и других народа. 

• 2.СТ.1.3.7 Излаже једноставне, блиске садржаје у вези са културом и традицијом свог и других народа. 

• 2.СТ.1.1.4 Схвата смисао прилагођеног аудио и видео записа у вези с темама из свакодневног живота (стандардни говор, 

разговетни изговор и спор ритам излагања 

• 2.СТ.1.4.4 Пише једноставне текстове према моделу, уз помоћ илустрација, табела, слика, графикона, детаљних 

упутстава. 

• 2.СТ.2.2.5 Проналази специфичне појединости у дужем тексту са претежно сложеним структурама, у коме се износе 

мишљења, аргументи и критике(нпр. новински чланци и стручни текстови). 

• 2.СТ.2.3.5 Излаже већ припремљену презентацију о темама из свог окружења или струке. 
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Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

1. слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом који чита наставник или који ученици чују са звучих записа;. 

2. рад у паровима, малим и великим групама (мини-дијалози, игра по улогама, симулације,  итд.); 

3. мануалне активности (израда паноа, презентација, зидних новина, постера за учионицу или родитеље и сл.); 

4. дебате и дискусије примерене узрасту (дебате представљају унапред припремљене аргументоване монологе са ограниченим трајањем, док 

су дискусије спонтаније и неприпремљене интеракције на одређену тему); 

 

 

 

 

Образовни профил: Машински техничар за компјутерско конструисање 

Предмет: Историја 

Разред: Први 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 70 / / / 70 

Недељни 2 / / / 2 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ:  

Циљ наставе историје је стицање хуманистичког образовања и развијање историјске свести; разумевање историјског простора и времена, 

историјских догађаја, појава и процеса и улоге истакнутих личности; развијање индивидуалног и националног идентитета; стицање и 

проширивање знања, развијање вештина и формирање ставова неопходних за разумевање савременог света; 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. 
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Задаци:  

 Задаци наставе историје су да ученици: 

- стекну и прошире знања о националној и општој историји (политичкој, економској, друштвеној, културној...), да разумеју узроке и последице 

историјских догађаја, појава и процеса, и улогу истакнутих личности у развоју људског друштва;  

- поседују свест о повезаности појава из прошлости са појавама из садашњости;  

- разумеју да национална историја представља саставни део регионалне, европске и глобалне историје;  

- развијају истраживачки дух и критички однос према прошлости;  

- буду оспособљени за проналажење, прикупљање и коришћење информација датих у различитим симболичким модалитетима (историјске карте, 

графикони, табеле...) и њихово повезивање са претходним историјским знањем;  

- буду оспособљени да препознају различита тумачења истих историјских догађаја;  

- повезују стечена знања и вештине са садржајима сродних наставних предмета;  

- буду оспособљени за примену стечених знања и практичних вештина у свакодневном животу;  

- унапређују вештине неопходне за индивидуални и тимски рад (комуникативност, образлагање сопствених ставова, аргументовани дијалог...);  

- развијају одговорност, систематичност, прецизност и позитиван став према учењу;  

- развијају свест о квалитету стеченог знања и потреби сталног усавршавања. 

Активности наставника:   

Излаже наставни садржај, мотивише узченике, подстиче на дискусију, поставља питања, даје повратну информацију о напредовању ученика 

Активности ученика:  

Прате излагање наставника, закључују, постављају и одговарају на питања, повезују, раде и презентују реферате о личностима и догађајима. 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  по 

теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. 

Српска држава и државност 

2.ИС.1.1.1 

2.ИС.1.2.2 

2.ИС.1.2.3 

Разликује периоде у којима је постојала, 

престала да постоји и поново настала 

српска држава. 

Упореди одлике српске државности у 

средњем и новом веку. 

Објасни узроке и последице српске 

револуције, балканских и Првог светског 

рата. 

Српски језик и 

књижевност, Верска 

настава, Географија, 

Ликовна уметност 

28 18 10 
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Лоцира места најважнијих битака и 

опише улогу истакнутих личности у 

српској револуцији, балканским и Првом 

светском рату. 

2. 

Српски народ у 

југословенској држави 

2.ИС.1.1.1 

2.ИС.1.2.2 

2.ИС.1.2.3 

Уочава значај настанка југословенске 

државе за српски народ, разуме 

међународни положај и схвата, 

допринос, југослвенских 

антифашистичких покрета и Другом 

светском рату. 

Именује најважније личности које су 

утицале на друштвено-политичка 

збивања у Југославији. 

Српски језик и 

књижевност, Верска 

настава, Географија, 

Ликовна уметност 

15 10 5 

3. 

Достигнућа српске културе 

2.ИС.1.1.1 

2.ИС.1.2.2 

2.ИС.1.2.3 

Разликује периоде у којима су настала 

најзначајнија дела српске културе, 

објашњава утицај историјских збивања 

на културна кретања. 

Описује одлике свакодневног живота у 

различитим епохама и областима и 

именује најважније личности које су 

заслужне за развој српске културе. 

Српски језик и 

књижевност, Верска 

настава, Географија, 

Ликовна уметност 

16 11 5 

4. 

Српски народ и Србија у 

саврменом свету 2.ИС.1.1.1 

2.ИС.1.2.2 

2.ИС.1.2.3 

Разуме место и улогу Србије у 

савременом свету и њено чланство у 

међународним организацијама. 

Српски језик и 

књижевност, Верска 

настава, Географија, 

Ликовна уметност, 

Филозофија 

11 6 5 

Начини 

оцењивања 

Усмено одговарање, контролне 

вежбе, пројекти ученика 
                                                                     Укупно: 70 45 25 

Образовни стандарди: 

2. ИС. 1.1.1. Разуме значење основних истроријских и појмова историјске науке 
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2. ИС. 1.2.2 Уочава да постоје различита виђења исте историјске појаве на основу поређења више историјских извора 

2.ИС. 1.2.3 Препознаје предрасуде, стереотипе, пропаганду и друге видове пристасности у тумачењу појава у историјским и 

савременим изворима информација. 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

Полазну тачку програма чине циљ и задаци овог предмета, чија ће  реализација бити прилагођена узрасту и развојним карактеристикама ученика. 

Садржаји ће бити прилагођани ученицима, како би најлакше и најбрже достигли наведени циљ.  

При томе, наставници ће настојати да, коришћењем разноврсних извора и релевантне историографске и етнографско-антрополошке литературе, 

ученицима пруже могућност да стекну јасну представу о прошлости народа коме припадају, али и окружења у коме живе: какав им је био начин 

живота и које су значајне личности обележиле њихову историју. Искористиће се  велике могућности које историја као наративни предмет пружа у 

подстицању ученичке радозналости, која је у основи сваког сазнања. Наставни садржаји ће бити представљени као "прича", богата 

информацијама и детаљима, како би историјски догађаји, појаве и процеси били предочени јасно, детаљно и динамично. Настава ће помоћи  

ученицима у стварању што јасније представе не само о томе шта се десило, већ и зашто се десило и какве су последице проистекле.  

Посебно место у настави историје имају питања, она која поставља наставник ученицима, 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, како у фази утврђивања и систематизације градива, тако и у обради наставних 

садржаја. У зависности од циља који наставник жели да оствари, питања могу имати различите функције: фокусирање пажње на неки садржај или 

аспект, подстицање поређења, трагање за појашњењем итд.  

Пожељно је што више користити различите облике организоване активности ученика (индивидуални рад, рад у пару, рад у групи, радионице или 

домаћи задаци, као што су семинарски радови, презентације, самостални и групни пројекти...).  

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 

омогућава ученицима да на очигледан и сликовит начин доживе простор на коме су се догађаји одвијали, олакшавајући им праћење промена на 

одређеној територији.  

Искористиће се  утицај наставе историје на развијање језичке и говорне културе (беседништва), будући да историјски садржаји богате и 

оплемењују језички фонд ученика. Неопходно је имати у виду интегративну функцију историје, која у образовном систему, где су знања 

подељена по наставним предметима, помаже ученицима да схвате повезаност и условљеност географских, економских и културних услова 

живота човека кроз простор и време.  

Одређене теме, по могућности, ће се настојати да се  реализују са одговарајућим садржајима из сродних предмета, а посебна пажња ће се  

посветити оспособљавању ученика за ефикасно коришћење информационо-комуникационих технологија (употреба Интернета, прављење Пауер 

поинт презентација, коришћење дигиталних аудио-визуелних материјала и израда реферата и матурског рада).  
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Образовни профил:Машински техничар за компјутерско конструисање 

Предмет:Физичко васпитање 

Разред: Први 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи  74   74 

Недељни  2   2 

 

Циљ и задаци 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 специфичним 

условима живота и рада. 

Задаци: Задаци наставе физичког васпитања су: 

- 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.  

Садржаји програма усмерени су на:  

- развијање физичких способности  

- спортско-техничко образовање  

- повезивање физичког васпитања са животом и радом. 
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Активности наставника: Уупознаје ученике са циљевима и исходима наставе / учења, планом рада и начинима оцењивања; даје информације о 

наставној јединици, демонстрира је, прати вежбање ученика, континуирано прати њихов рад и напредак и оцењује их , организује групна 

такмичења ученика 

Активности ученика: Прате  усмено излагање наставника, прате презентовање градива и демонстрацију наставних јединица, вежбају, 

постављају питања, демонстрирају савладано градиво, учествују у групним такмичењима 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  по 

теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Атлетика  

- По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

- Кратко опише основне 

карактеристике и правила атлетике,  

- Демонстрира  технику дисциплина из 

атлетике , поседује вештину, технику 

и тактику спортске игре као и вежбе 

из осталих програмом предвиђених 

садржаја 

Екологија, биологија 

20 2 18 

2. 

Спортска гимнастика – 

вежбе на справама  и  тлу 

 

 

- По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

- Демонстрира  технику дисциплина из 

гимнастике (вежби на справама и тлу) 

, поседује вештину, технику и 

тактику спортске игре као и вежбе из 

осталих програмом предвиђених 

садржаја 

Екологија, биологија 

10 / 10 

3. 
Спортска игра по избору 

 
 

- По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

- Детаљније опише правила спортске 

гране за коју показује посебан 

интерес - за коју школа има услове; 

Екологија, биологија 

44 2 42 
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- 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 

активностимаи правилном исхраном; 

- самостално бира физичку, односно  

- спортску активност и изводи је  у 

окружењу у коме живи; 

- Објасни да покрет и кретање, без 
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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 којме вежба, рекреира се и бави се 

спортом, што преноси у свакодневни 

живот 

Начини 

оцењивања 

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.  

                                                                     Укупно: 74 4 70 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

Програм физичког васпитања је наставак програма физичког васпитања у основној школи, с тим што је усмерен на још интензивније остваривање 

индивидуалних и друштвених потреба у области физичке културе. Ради тога, овај програм заснован је на индивидуализацији процеса физичког 

васпитања:  
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- обезбеђује повезивање знања са животом и праксом и каснијим опредељењима ученика;  

- заснован је на изборној настави за коју се ученици определе према свом афинитету и потребама;  

- обавезује школу на остваривање одређених задатака у овој области.  

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА  

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 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;  

мерење и тестирање;  

практична настава.  

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.  
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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.  

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 (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:  

Први разред до 12 км (укупно у оба правца);  

Други разред до 14 км (укупно у оба правца);  

Трећи разред до 16 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 које одреди Савез 

за школски спорт и олимпијско васпитање Србије које је уједно и организатор ових такмичења. 
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Образовни профил: Машински техничар за компјутерско конструисање 

Предмет: Математика 

Разред: Први 

Службени гласник РС-Просветни гласник:  1 / 2005. 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 185 / / / 185 

Недељни 5 / / / 5 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ наставе математике је да ученици усвојезнања,развијувештине, формирају ставове потребне за схватање појава и законитости у природи, 

решавање разноврсних задатака из струке и свакодневног живота, наставак математичког образовања и самообразовања и развијање личности 

ученика. 

Задаци наставе математике су: 

- 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 простори разумевање узајамних односа геометријских фигура; 

- Развијање систематичности, уредности, прецизности, темељности, истрајности, критичности у раду; 

- Оспособљавање за примену стечених знања како у математици тако и у осталим предметима; 

- Формирање математичке културе која подразумева свест о универзалности и примени математике и математичког начина мишљења; 

- Развијање способности потребних за решавање проблема и нових ситуација у процесу рада и свакодневном животу. 

Активности наставника: 

- редовно пратити рад и залагање ученика на часу, 

- водити рачуна о индивидуализацији приступу ученику, 

- подстицати ученике да опажају, примењују, препознају, упоређују, изводе закључке,  повезују знања са другим областима и другим 

предметима, решавају проблеме, практично примењују омогућити подстицајну средину за рад и учење, 

- охрабрује, помаже и подстиче ученике, 

- инсистирати на систематичности у раду и поштовању принципа и правила рада, 
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- инсистирати на практичној примени стечених знања, 

- оцењивањем мотивисати ученике за учење, 

- оцењивањем проценити ниво постигнућа ученика. 

Активности ученика: 

- активан приступ при излагању новог градива и изради задатака на часу, 

- практична примена стечених знања, 

- активно учешће у раду, 

- самопроцењивање напретка, 

- навести очекиване активности ученика с обзиром на тему ( запажа, упоређује, примењује, повезује, решава проблем, организује, повезује 

знања са другим областима, ослања се на претходно искуство.... ). 

 

 

Ред. 

број 

теме/мо

дула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1 ВЕКТОРИ 
2.МА.1.2.6. 

2.МА.2.2.4. 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- дефинише појам вектора; 

-објасни појмове: правац, смер и интензитет; 

-изврши операције са векторима (сабирање и 

одузимање, производ броја и вектора). 

Физика, 

основе 

електротехн

ике 

5 2 3 

2 
МАТЕМАТИЧКА 

ЛОГИКА 

2.МА.1.1.1. 

2.МА.1.1.2. 

2.MA.1.1.3. 

2.МА.2.1.1. 

2.МА.2.1.4. 

2.MA.3.1.2. 

2.МА.1.1.8. 

2.МА.2.1.9. 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

-разликује  скупове бројева, наведе основне 

подскупове скупа реалних бројева(N,Z,Q,I), 

разликује њихове елемемте на примерима  и 

уочава релације; 

- одреди НЗС и НЗД природних бројева; 

-обавља рачунске опрације у скупу рационалних 

бројева; 

-израчуна вредност једноставног рационалног 

бројевног израза поштујући приоритете рачунских 

операција и употребу заграда; 

Физика, 

хемија, 

стручни 

предмети 

47 16 31 
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-заокругли број на одређени број децимала; 

-одреди апсолутну и релативну 

грешкуприближног броја. 

-дефинише основне логичке операције и примени 

их у задацима; 

- зна шта је исказ и зна да провери да ли је исказна 

формула таутологија; 

- одреди елементе скупа задатог на различите 

начине; 

- изврши скуповне операције на  задатим 

скуповима; 

- дефинише Декартов  производ скупова; 

-дефинише релацију; 

-дефинише  функцију; 

-наведе примере функција; 

- одреди композицију функција 

-одреди инверзну функцију дате  функције. 

3 
ПРОПОРЦИОНАЛН

ОСТ 

2.МА.1.4.2. 

2.МА.2.4.2. 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

-препозна директну или обрнуту 

пропорционалност две величине и примени их у 

решавању једноставних проблема; 

-прошири или скрати размеру и примени је у 

решавању проблема поделе; 

-реши проблем који се односи на мешање две 

компоненте;  

-одреди непознату главницу процента или 

процентни износ; 

-одреди каматни износ, каматни проценат. 

Физика, 

хемија, 

стручни 

предмети, 

економија 

11 4 7 

4 
УВОД У 

ГЕОМЕТРИЈУ 

2.МА.2.2.1. 

 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- разликује основне и изведене геометријске 

појмове; 

- разликује међусобни положај тачака, правих и 

 9 4 5 
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равни у простору; 

- наведе везе између углова са паралелним (или 

нормалним) крацима; 

- наведе релације везане за унутрашње и 

спољашње углове троугла; 

- примени везе између углова са паралелним (или 

нормалним крацима) и релације везане за 

унутрашње и спољашње углове троугла на 

израчунавање непознатог угла у једноставнијим 

задацима; 

- објасни  норнмалност праве и равни , угао између 

праве и равни, као и угао између две равни (угао 

диедра). 

5 

ИЗОМЕТРИЈСКЕ 

ТРАНСФОРМАЦИЈ

Е 

2.МА.1.2.1.

*   

2.МА.1.2.8.  

 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- да наведе  основне ставове о подударности и 

примени; 

- зна ставове подударности да примени у доказним 

и конструктивним задацима; 

- зна да конструише троугао, четвороугао и круг  

на основу задатих елемената;  

- дефинише изометријске 

трансформације:централну симетрију, осну 

симетрију, транслацију и  ротацију; 

- пресликава троугао и четвороугао применом 

изометрија: 

- примењује транслацију, ротацију, осну и 

централну симетрију у задацима. 

Стручни 

предмети  
33 11 22 

6 

ТРИГОНОМЕТРИЈА 

ПРАВОУГЛОГ 

ТРОУГЛА 

2.МА.1.2.7.  

2.МА.2.2.5. 

2.МА.3.2.5.

* 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

-дефинише основне тригонометријске функције 

оштрог угла; 

-израчуна основне тригонометријске функције 

оштрог угла  правоуглог троугла када су дате две 

Физика, 

основи 

електротехн

ике 

13 5 8 
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странице; 

-наведе тригонометријске идентичности и 

примењује их у одређивању вредности 

тригонометријских функција ако је позната 

вредност једне од њих; 

-наведе вредности тригонометријских 

функцијакарактеристичних углова(од 300,450,600); 

-елементе тригонометрије правоуглог троугла  

користи у решавању практичних проблема; 

-претвори угао изражен у степенима  у радијане и 

обрнуто; 

7 

РАЦИОНАЛНИ 

АЛГЕБАРСКИ 

ИЗРАЗИ 

2.MA.1.1.4. 

2.MA.2.1.5. 

2.МА.1.1.5. 

* 

2.МА.1.1.6.

* 

2.МА.1.1.7.   

2.MA.2.1.6.

* 

2.МА.3.1.4. 

* 

2.МА.3.1.5. 

* 

2.МА.1.3.2. 

* 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

-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,НЗС полинома; 

-трансформише једноставнији рационални 

алгебарски израз. 

-примени линеарну једначину на решавању 

проблема; 

-реши једначину која се своди на линеарну 

једначину; 

-дефинише појам линеарне функције; 

-прикаже графички линеарну функцију; 

-реши линеарну неједначину и графички прикаже 

скуп решења; 

-реши систем линеарних једначина са две 

непознате; 

-реши систем линеарних неједначина и графички 

Физика, 

хемија, 

програмира

ње, основи 

електротехн

ике   

41 14 27 
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прикаже скуп решења. 

8 СЛИЧНОСТ 
2.МА.1.2.1.

* 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- формулише Талесову теорему и примени је на 

поделу дужи на n једнаких делова; 

- уочи хомотетију као једну трансормацију равни 

која није изомеријска и примени 

- дефинише сличне фигуре, коефицијенат 

сличности 

-наведе ставове о сличности троуглова; 

-примени ставове о сличности троуглова на 

одређивање непознатих елемената у 

једноставнијим задацима; 

- дефинише и примењује Питагорину теорему. 

Стручни 

предмети 
14 5 9 

7 
Писмени задаци са 

исправком 
   12 / 12 

Начини 

оцењивања 

1. усмену проверу знања, 

2. писмене задатке, 

3. контроолне вежбе, 

4.посматрање активности на 

часу. 

Укупно:  185 61 124 

 

Образовни стандарди: 

2.МА.1.2.6. Разуме појам вектора,зна основне операције са векторима и примењује их.                                                                                                                     

2.МА.2.2.4. Примењује својства вектора при решавању проблема. 

2.МА.1.1.1. Користи  природне, целе, рационале и реалне бројеве, различите записе тих бројева и преводи их из једног записа у други. 

2.МА.1.1.2. Израчунававредност бројевног израза у коме се појављују сабирање, одузимање, множење, дељење, степеновање и кореновање и при 

томе по потреби користи калкулатор или одговарајући софтвер. 

2.MA.1.1.3. Примењује правила заокругљивања бројева и процењује вредност израза у једноставним реалним ситуацијама. 

2.МА.2.1.1. Преводи бројеве из једног бројног система у други. 
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2.МА.2.1.4. Рачуна са приближним бројевима и процењује грешку. 

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

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

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

2.МА.1.4.2. Примењује рачун са пропорцијама и процентни рачун при решавању једноставних практичних проблема. 

2.МА.2.4.2. Решава проблеме користећи пропорцију и процентни рачун. 

2.МА.2.2.1. Решава проблеме и доноси закључке користећи основна геометријска тврђења, метричка својства и распоред геометријских објеката 

2.МА.1.2.1.*  Разуме концепте подударности  (и сличности геометријских објеката, симетрије,  

транслације и ротације у равни.). 

2.МА.1.2.8. Уме да реализује и примени једноставне геометријске конструкције. 

2.МА.1.2.7. Примењује тригонометрију правоуглог троугла у једноставним реалним ситуацијама. 

2.МА.2.2.5. Примењује тригонометријске функције у једноставним реалним ситуацијама. 

2.МА.3.2.5.* Примењује тригонометријске функције у  проблемима. 

2.MA.1.1.4. Трансформише једноставне алгебарске изразе 

2.MA.2.1.5. Трансформише алгебарске изразе. 

2.МА.1.1.5. *Решава једноставне проблеме који се своде на линеарне (и квадратне једначине 

2.МА.1.1.6.* Решава једноставне проблеме који се своде на линеарне неједначине ( и једноставне квадратне неједначине 

2.МА.1.1.7. Решава једноставне проблеме који се своде на систем две линеарне једначинеса две непознате 

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

2.МА.3.1.4. *Решава једначине са параметрима 

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

2.МА.1.3.2. *Разуме појам, израчунава вредност, користи и скицира график линеарне, (квадратне, степене, експоненцијалне, логаритамске и 

тригонометријских функција синуса и косинуса. ) 

Начин остваривања програма : 

Настава се изводи са целим одељењем у учионици . 

Поред обавезних писмених задатака реализују се и писмене провере знања у облику тестова и контролних вежби. 

У реализацији садржаја програма  

поред традиционалних метода  дијалошка са фронталним  

обликом рада  комбинују се и различите методе активног учења,учење кроз пажљиво  

конструисане активности,  учење кроз рад, извршавање задатака и личну акцију  

која треба да доведе  до постављених исхода на основу којих се врши вредновање рада ученика. 
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Образовни профил: Машински техничар за компјутерско конструисање 

Предмет: Физика 

Разред: Први 

Службени гласник РС-Просветни гласник: "Сл. гласник СРС – Просветни гласник", бр. 6/90 и "Сл. гласник РС – Просветни гласник", бр. 4/91, 

7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 

10/2009, 5/2010, 8/2010 - испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015 i 11/2016) 

 

 Годишњи и недељни фонд часова   

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 74 / / / 74 

Недељни 2 / / / 2 

 

Циљ и задаци 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; 

- Развијање свести о значају експеримента при упознавању, разумевању и проверавању физичких законитости; 

- Стицање способности за уочавање, формулисање и решавање једноставнијих проблема; 

- Схватање значаја физике за технику и природне науке; 

- Развијање способности и вештина за примену знања из физике у струци; 

- Стицање знања о природним ресурсима, њиховој ограничености и одрживом коришћењу; 

- Развијање правилног односа ученика према заштити, обнови и унапређењу животне средине; 

- Стицање основних сазнања о процесима и производима различитих технологија; 

- Развијање радних навика и одговорности. 

Активности наставника: 

- редовно пратити рад и залагање ученика на часу; 

- водити рачуна о индивидуализацији приступу ученику; 

- подстицати ученике да опажају, примењују, препознају, упоређују, изводе закључке,  повезују знања са другим областима и другим 

предметима, решавају проблеме, практично примењују омогућити подстицајну средину за рад и учење; 

- охрабрује, помаже и подстиче ученике; 
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- инсистира на систематичности у раду и поштовању принципа и правила рада; 

- инсистира на практичној примени стечених знања; 

- оцењивањем мотивише ученике за учење; 

- оцењивањем процењује ниво постигнућа ученика; 

Активности ученика: 

- активан приступ при излагању новог градива и изради задатака на часу; 

- практична примена стечених знања; 

- активно учешће у раду; 

- самопроцењивање напретка; 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Увод  

- Схвати значај физике као основне 

природне науке 

- Дефинише основне физичке величине 

- Објасни разлику између векторских и 

скаларних величина 

Математика, 

механика 
4 3 1 

2. Кинематика 

2.ФИ.1.1.1. 

2.ФИ.1.1.2. 

2.ФИ.2.1.1. 

2.ФИ.3.1.1. 

- Дефинише основне величине у кинематици 

- Уочи разлику између транслаторног и 

ротационог кретања 

- Решава  једноставније рачунске задатке из 

ове области  

Математика, 

механика 
14 8 6 

3. Динамика 

2.ФИ.1.1.3. 

2.ФИ.1.1.4 

2.ФИ.1.1.5. 

2.ФИ.1.1.3. 

2.ФИ.2.1.2. 

2.ФИ.3.1.1. 

- Дефинише основне динамичке  величине 

- Дефинише основне законе динамике 

- Схвати примену закона динамике у 

свакодневном животу 

- Решава једноставније рачунске задатке  

Математика, 

механика 
17 9 8 
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4. 
Гравитационо и 

електрично поље 

2.ФИ.1.1.3. 

2.ФИ.1.3.2. 

2.ФИ.2.3.2. 

2.ФИ.3.1.1. 

2.ФИ.3.3.3. 

- Дефинише  Њутнов закон гравитације 

- Дефинише гравитационо поље 

- Дефинише Кулонов закон 

- Дефинише електрично поље и величине 

које га описују  

Математика, 

ОЕТ 
12 7 5 

5. Закони одржања 

2.ФИ.1.1.4. 

2.ФИ.1.2.4. 

2.ФИ.2.1.3. 

- Објасни шта је физички систем 

- Дефинише  законе одржања и неку од 

њихових примена 

- Дефинише први и други принцип 

термодинамик 

Математика, 

механика 
9 5 2 

6. Молекулска физика 

2.ФИ.1.1.7. 

2.ФИ.1.2.1. 

2.ФИ.1.2.2 

2.ФИ.1.2.3. 

- Наведе основне особине чврстих тела, 

течности и гасова 

- Дефинише гасне законе 

Математика,

хемија 
8 4 4 

7. Лабораторијске вежбе 
2.ФИ.1.1.8. 

2.ФИ.2.1.5. 

- упознати са начином извођења 

лабораторијеке вежбе: 
Математика 8  8 

Начини оцењивања 

1.усмену проверу знања 

2.писмену провера знања 

3. тестове знања 

4.праћење остварености исхода 

и стандарда 

Укупно: / 74 38 36 

 

Образовни стандарди: 

2.ФИ.1.1.1. Описује и објашњава физичке појаве: равномерно праволинијско кретање, равномерно променљиво праволинијско кретање, пренос 

притиска кроз течности и гасове, пливање тела, механичка осциловања и таласи. 

2.ФИ.1.1.2. Примењује стечена знања и вештине из механике у циљу безбедног кретања транспортних средстава и пешака; познаје основне 

појмове и релације у кинематици и динамици.  

2.ФИ.1.1.3. Користи релације из Њутнових закона (динамике и гравитације) код објашњења простијих кретања тела у ваздуху, течности и на 

чврстој подлози;зна основне операције са векторским физичким величинама; зна разлику између масе и тежине тела. 

2.ФИ.1.1.4. Разуме везу између енергије и рада и зна смисао закона одржања енергије. 

2.ФИ.1.1.5. Познаје и разуме ефекте који се појављују при кретању тела када постоје силе трења и отпора средине. 
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2.ФИ.1.1.7.Разуме смисао појмова притисак код свих агрегатних стања и познаје основе статике и динамике флуида 

2.ФИ.1.1.8. Користи уређаје и мерне инструменте за мерење физичких величина:растојање, временски интервал, маса, сила, 

притисак2.ФИ.1.2.1.Разликује параметре гаса и својства идеалних гасова; зна све мерне јединице у којима се изражавају. 

2.ФИ.1.2.2.Разликује основна агрегатна стања супстанце и њихова основна топлотна и механичка својства. 

2.ФИ.1.2.3.Познаједијаграме који приказују промене стања гаса и међусобну повезаност параметара гаса кроз једначину стања идеалног гаса. 

2.ФИ.1.2.4.Разуме Први принцип термодинамике и смер топлотне размене. 

2.ФИ.1.3.2.Разликује карактеристичне физичке величине за сваку тачку електричног поља (јачина поља и електрични потенцијал) и разуме да се 

при померању наелектрисања врши рад који зависи од разлике потенцијала 

2.ФИ.2.1.2.Уме да одреди услове равнотеже тела; примењује Њутнове законе динамике и решава једноставне проблеме при кретању тела. 

2.ФИ.2.1.3.Примењује Хуков закон за објашњавање еластичних својстава тела;користи Архимедов закон, законе одржања, Бернулијеву једначину 

и друге ефекте код флуида за објашњавање појава и решавање проблема код течности и гасова 

2.ФИ.2.1.5.Користи уређаје и мерне инструменте за мерење физичких величина, на пример, густине, средњебрзине, убрзања, коефицијентатрења 

клизања, константееластичности опруге,брзинeзвука у ваздуху. уме дапредстави резултате мерења таблично и графички и на основу тога дође до 

емпиријске зависности, на пример,силе трења од силе нормалног притиска, периода осциловања математичког клатна од његове дужине, периода 

осциловањетега на опрузи од масе тега 

2.ФИ.2.3.2.Разуме смисао рада у електростатичком пољу. Познаје појам еквипотенцијалне површине и разуме везу између јачине електричног 

поља и потенцијала 

2.ФИ.3.1.1.Примењује законе кинематике, динамикеи гравитације за решавање сложенијих задатака;разуме појам и деловање инерцијалних сила 

2.ФИ.3.3.3.Разуме појам енергије електричног имагнетног пољаи израчунава, на основу познатих релација, енергију електричног поља у 

плочастом кондензатору и магнетну енергију у соленоиду 

Начин остваривања програма :  

Настава се изводи са целим одељењем у учионици . 

Поред обавезних писмених  задатака реализују се и писмене провере знања у облику тестова и контролних вежби.  

У реализацији садржаја програма поред традиционалних метода  дијалошка са фронталним обликом рада  комбинују се и различите методе 

активног учења ,учење кроз пажљиво конструисане активности; учење кроз рад, извршавање задатака и личну акцију која треба да доведе  до 

постављених исхода на основу којих се врши вредновање рада ученика  
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Образовни профил: Машински техничар за компјутерско конструисање 

Предмет: Хемија 

Разред: Први 

Службени гласник РС-Просветни гласник: "Сл. гласник СРС – Просветни гласник", бр. 6/90 и "Сл. гласник РС – Просветни гласник", бр. 4/91, 

7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 

10/2009, 5/2010, 8/2010 - испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015 i 11/2016) 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 74 / / / 74 

Недељни 2 / / / 2 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ: 

- развијање функционалне хемијске писмености, 

-разумевање појава и промена у природи на основу знања хемијских појмова, теорија, модела и закона, 

- развијање способности комуницирања коришћењем хемијских термина, хемијских симбола,формула и једначина 

- развијање способности за тражење и коришћење релевантних информација у различитим изворима,  

-развијање свести о важности одговорног односа према животној средини, 

- развијање радозналости и свести о сопственим знањима и способностима. 

Задаци: 

-омогућавање ученицима да разумеју предмет изучавања хемије и научни метод којим се у хемији долази до сазнања 

- омогућавање ученицима да сагледају значај хемије у свакодневном животу 

-оспособљавање ученика да се користе хемијским језиком 

-стварање наставних ситуација у којима ће ученици развијати своја знања и вештине 

Активности наставника: 

-подстицање ученика на мисаону активност  

-пружање нових информација 

Активности ученика: 

-активно слушање, бележење, презентација резултата 
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Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. 
Основни хемијски 

појмови 

2.ХЕ.1.1.1 

2.ХЕ.1.1.2 

Зна да препозна основне хемијске појмове и да 

их примени 

физика 
8 6 2 

2. Хемијске реакције 
2.ХЕ.1.1.3 

2.ХЕ.1.1.4 
Примена реакција на основу врсте реакције 

физика 
10 5 5 

3. Раствори 
2.ХЕ.1.1.4 

2.ХЕ.1.1.5 
Разликовање врста раствора и њихових особина 

машински 

материјали 
11 6 5 

4. Метали 
2.ХЕ.1.2.1 

2.ХЕ.1.2.2 
Примена метала 

машински 

материјали 
11 9 2 

5. Неметали 
2.ХЕ.1.2.1 

2.ХЕ.1.2.3 
Примена неметала 

свакодневни 

живот 12 7 5 

6. Органска једињења 
2.ХЕ.1.3.1 

2.ХЕ.1.3.2 
Разликовање структуре по функционалној групи 

биологија 
18 11 7 

7. 
Хемија животне 

средине 

2.ХЕ.1.5.1 

2.ХЕ.1.5.2 
Зна изворе загађивања и мере заштите 

екологија 
4 2 2 

Начини 

оцењивања 

Усменим путем, посматрањем 

активности на часу 
Укупно: 74 46 28 

Образовни стандарди: 

• 2.ХЕ.1.1.1- описује структуру атома елемената 

• 2.ХЕ.1.1.2 -повезује физичка и хемијска својства супстанце 

• 2.ХЕ.1.1.3 -препознаје примере раствора у свакодневном животу 

• 2.ХЕ.1.1.4 -описује утицај различитих фактора на растворљивост супстанци 

• 2.ХЕ.1.1.5 -разликује и описује киселине, базе и соли 

• 2.ХЕ.1.2.1- описује налажење метала и неметала у природи 

• 2.ХЕ.1.2.2 -описује реактивност метала 
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• 2.ХЕ.1.2.3- препознаје неорганска једињења 

• 2.ХЕ.1.3.1- препознаје угљоводонике и органска кисеонична једињења 

• 2.ХЕ.1.3.2- описује физичка својства органских једињења 

• 2.ХЕ.1.5.1- рукује супстанцама у складу са ознакама опасности 

• 2.ХЕ.1.5.2 -наводи загађиваче животне средине 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

-Настава се изводи са целим одељењем у учионици. 

-У реализацији садржаја програма поред традиционалних метода дијалошка са фронталним обликом рада комбинују се и различите методе 

активног учења, учење кроз пажљиво конструисане активности, учење кроз рад, извршавање задатака и личну акцију која треба да доведе до 

постављених исхода на основу којих се врши вредновање рада ученика. 

 

 

 

 

Образовни профил: Машински техничар за компјутерско конструисање 

Предмет:Грађанско васпитање 

Разред: Први 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 35 / / / 35 

Недељни 1 / / / / 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ:Циљ ове радионице је да се ученици упознају са различитим облицима учешћа деце у сагледавању проблема и разумеју значај сопственог 

учешћа.  

Задаци: 

-упознавање ученика са појмом проблема деце у актвностима и са различитим облицима дечјег учешћа 
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-оспособљавање ученика да препознају степен и облик дечјег учешћа у различитим активностима њиховог свакодневног живота у 

породици,школи,друштву 

-разумевање значаја дечјег учешћа у акцијама и активностима 

-разумевање зависности сагледавања проблема од циља активности,узраста и ситуације у којој долази до дечије активности. 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ Образовни стандарди 
Исходи по наставној 

теми/модулу 
Корелација 

Број 

часова  

по 

теми/мо

дулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1 

Ја, ми и други 

-Лични идентитет;-Откривање и 

уважавање разлика 

-Групна припадност;-

Стереотипи и предрасуде 

-Толеранција и дискриминација 

 
Савладавање  знања и 

вештина у проблемима 
Социолигија 6 6  

2 

Комуникација у групи 

-Самопоуздано реаговање;-

Гласине 

-Неслушање;-Активно слушање 

 -Неоптужујуће пороке 

-Изражавање мишљења;-Вођење 

дебате и дијалога 

 
Савладавање  знања и 

вештина у проблемима 
Социолигија 8 8  

3 

Односи у групи/заједници 

Сарадња и заједништво 

-Сарадња 

-Групни рад 

-Групно одлучивање 

-Учешће младих:“Лествица 

партиципације“ 

-Радити заједно 

Решавање сукоба 

 
Савладавање  знања и 

вештина у проблемима 
Социолигија 20 20  
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-Динамикаи исходи сукоба;-

Стилови поступања у 

конфликтима 

-Сагледавање проблема из 

разлићитих углова 

-Налажење решења 

-Постизање договора;-Извини 

-Посредовање 

Насиље и мир 

-Насиље у вашој околини 

-Вршњачко насиље 

-Насиље у школи 

-Постизање мира 

Шта носим са собом 

-Евалуација наставе целог 

предмета 

4 

Шта носим са собом 

-Евалуација наставе целог 

предмета 

   3 3  

Начини 

оцењивања 
 Укупно: 37 37  
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Образовни профили: Машински техничар за компјутерско конструисање 

Предмет:Верска настава –Православни катихизис 

Разред: Први 

Службени гласник РС - Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 37 \ \ \ 37 

Недељни 1 \ \ \ 1 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ: наставе православног катихизиса (веронауке) у првом разреду средње школе јесте да се код ученика изгради свест о томе да је хришћанство 

Црква, тј. конкретна Литургијска заједница, као и да се скрене пажња ученицима на то да је појам личности кључни појам без кога се 

хришћанство не може разумети. Без правилног схватања појма личности, не може се појмити то да је хришћанска вера у Бога живот а, не 

академска доктрина, или пак идеологија. 

Задаци: у настави православног катихизиса (веронауке) су да код ученика: 

развије отвореност и однос према Богу као Другој и другачијој Личности у односу на нас, као и отвореност и однос према другом човеку као 

икони Божјој, личности, такође, другачијој у односу на нас, те да се између ове две релације оствари узајамно зависна веза (свест о заједници); 

развије способност за постављање питања о целини и најдубљем смислу постојања човека и света, људској слободи, животу у заједници, 

феномену смрти, односу са природом која нас окружује и друго, као и за одговарање на питања у светлу православне хришћанске вере и искуства 

Цркве; 

изгради способност дубљег разумевања и вредновања културе и цивилизације у којој живе, успона и падова у историји човечанства, као и 

достигнућа у разним областима стваралаштва (при чему се остварује комплементарност са другим наукама); 

помогне у одговорном обликовању заједничког живота са другим, у изналажењу равнотеже између властите личности и заједнице, у остварењу 

сусрета са светом (са људима различитих култура, религија и погледа на свет, са друштвом, са природом) и са Богом; најзад, 

изгради уверење да је свет и све што је у њему, створен за вечност, да су сви створени да буду причасници вечног живота, те да се из те 

перспективе код ученика развије способност разумевања, преиспитивања и вредновања сопственог односа према другом човеку као 

непоновљивом бићу и према творевини Божјој и изгради спремност на покајање. 

Активности наставника:Излаже наставну јединицу усмено, презентује градиво презентацијом, прати рад ученика, припрема наставне 

материјале, саставља задатке за рад, прати рад ученика, процењује њихове активности и постигнућа и оцењује их. 
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Активности ученика:Прате  усмено излагање наставника, прате презентовање градива и наставних јединица, вежбају са припремљених 

наставних материјала, постављају питања, демонстрирају савладано градиво. 

 

Ред. 

број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Увод  

Упознавање са садржајем предмета 

Мотивација за похађање часова 

православног катихизиса 

 2 2 0 

2. Бог Откривења  

Ученик ћемоћи да наведе неке од примера 

Откривења Бога у Библији; моћи да разуме и 

тумачи значење израза homo religiosus; моћи 

да препозна изразе вере у Свету Тројицу у 

богослужбеним текстовима; моћи да 

препозна изразе вере у Бога као Творца у 

богослужбеним текстовима; моћи да разуме 

да се Бог из љубави открива човеку, 

позивајући га у заједницу; бити подстакнут 

да непосредније учествује у богослужењу 

Цркве; моћи да промишља о личној 

одговорности у односу према Богу и 

ближњима; моћи да разуме да се Божје 

Откривење дешава и данас у Цркви и свету; 

моћи да просуђује и препознаје сведочанства 

вере у свом животу 

Српски језик 

и књижевност 

Историја 

Ликовна 

култура 

Музичка 

култура 

Екологијa 

Грађанско 

васпитање 

Физика 

7 5 2 

3. 
Вера, знање и 

богопознање 
 

Ученик ћемоћи да увиди разлику између 

знања које се односи на ствари и познања 

које се односи на личности; моћи да 

препозна да је вера слободан избор човека и 

да се сведочи личним животом; моћи да 

Српски језик  

Историја 

Ликовна 

култура 

Музичка 

8 5 3 
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објасни да је богопознање у православном 

искуству плод личне, слободне заједнице 

човека с Богом; моћи да објасни да се вером 

живи кроз Литургију и подвиг. 

култура 

Екологија 

Грађанско 

васпитање 

Физика 

4. 
Хришћанин – човек 

Цркве 
 

Ученик ћемоћи да увиди да хришћанин 

постоји превасходно као члан конкретне 

литургијске заједнице; моћи да опише живот 

парохијске заједнице; моћи у основним 

цртама да објасни да се учешћем у 

литургијском сабрању ступа на пут 

богопознања; моћи да продискутује о 

православном схватању Цркве; моћи да 

схвати да хришћанство подстиче човека на 

одговоран живот у заједници. 

Српски језик  

Историја 

Ликовна 

култура 

Музичка 

култура 

Екологија 

Грађанско 

васпитање 

Физика 

6 4 2 

5. 
Свето Писмо – Књига 

Цркве 
 

Ученик ћемоћи да именује различите књиге 

Светог Писма; моћи да наброји неке ауторе 

књига Светог Писма; моћи да истражује 

Свето Писмо користећи скраћенице, поделе 

на главе и стихове; знати да се посебност 

Светог Писма садржи у богонадахнутости; 

моћи да препозна  карактер 

богонадахнутости Светог Писма кроз лично 

искуство надахњивања Светим Писмом; 

моћи да наведе неке примере повезаности 

Старог и Новог Завета; моћи да закључи да 

је Свето Писмо књига Цркве, а не појединца. 

Српски језик 

и књижевност 

Историја 

Ликовна 

култура 

Музичка 

култура 

Екологија 

Грађанско 

васпитање 

Физика 

6 5 1 

6. Хришћански живот  

Ученик ћемоћи да увиди да постоји разлика 

између народног и црквеног предања и да 

заузме став према њима; моћи да уочи да 

светост живота није могућа без истовремене 

заједнице са Богом и људима; знати  да  су  

Српски језик 

Историја 

Ликовна 

култура 

Музичка 

8 4 4 
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сви  људи  призвани  да буду свети;  моћи 

да уочи у којој мери је напредовао и 

савладао градиво Православног катихизиса 

1. разреда средње школе 

култура 

Екологија 

Физика 

Грађанско 

васпитање 

Начини 

оцењивања 

Усмено испитивање,  

писмено испитивање, 

посматрање понашања  

ученика 

Укупно: 37 25 12 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

Катихизација (веронаука, изучавање истине вере) јесте литургијска делатност. То значи да је она заједничко дело катихете (вероучитеља) и 

његових ученика. Свака истина вере предаје се и преноси као реалност самога живота, као опис искуства, првенствено као реалност живота у 

Цркви и опис њеног искуства. Нема и не може бити апстрактних истина и аксиома. Катихеза ("веронаука") не постоји ради гомилања података и 

информација или у служби теоретског "знања о вери" него као мистагогија, увођење у праксу живота и отварање могућности да ученик и лично 

усвоји искуство Цркве кроз слободно учешће у њеном животу, првенствено у њеној Литургији. 

Наставни процес ће имати свој пуни смисао и успех заједничким учешћем катихете (вероучитеља) и његових ученика у Литургији и у свим 

облицима и изразима живота у Цркви. 

Катихета (вероучитељ) дужан је да помогне својим ученицима да превазилазе неповерење према другима и да се истовремено ослобађају 

претеране и нездраве заокупљености собом и својим стварним и привидним проблемима. Часови катихизиса (веронауке) биће, следствено, 

усмерени на изграђивање поверења, љубави и заједништва међу ученицима у одељењу и у школи, као и у односу према људима уопште. 

Развијање овакве животне оријентације код ученика биће праћено и неговањем осећања одговорности за животну средину и за природу као 

целину. 

Притом ученици треба да осете да остваривање јединства са другима нипошто не значи опасност по њих, понајмање пак значи укидање личне 

различитости и особености. Напротив: прихватајући једни друге и показујући узајамну љубав, млади - и сви људи - истовремено чувају, поштују 

и унапређују своју и туђу личност, односно личну самосвојност сваког појединца. 

У складу са оваквим циљем наставног процеса, при обради наставних јединица - заступљеној и овде, као и у основној школи, првенствено на 

динамичан начин и дијалошким методом - треба ставити нагласак више на доживљајно, а мање на сазнајно, више на формативно, а мање на 

информативно. Циљ ће бити постигнут ако ученик, уз несебичну и ненаметљиву помоћ свога катихете, открије и себе и друге као непоновљиву 

вредност, а свој животни програм дефинише као трајни подвиг прихватања и поштовање других, стицања поверења и љубави према њима. 

Притом би он спонтано препознао Цркву као простор остваривања личности и заједнице, а једног у Тројици Бога као извор и пуноћу тога датог и 

задатог животно-вредносног програма.  
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Образовни профил: Машински техничар за компјутерско конструисање 

Предмет:Рачунари и програмирање 

Разред: Први 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 9/2013. 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи  148   148 

Недељни  4   4 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ: 

Циљ наставе предмета рачунари и програмирање је стицање основних знања о рачунарском систему и програмирању, као и оспособљавање 

ученика да ефикасно и рационално користе рачунаре на начин који не угрожава њихово физичко и ментално здравље. 

Задаци: 

Стицање основних знања о рачунарском систему; Стицање основних знања о програмирању ; Стицање основних знања о оперативним системима 

и корисничким програмима; Увид у примену рачунарске технике у науци и истраживању; Оспособљавање за самостално решавање техничких 

проблема и задатака; Привикавање и овладавање правилном техником рада на рачунару као основном алатком за решавање задатака. 

Активности наставника:Излаже наставну јединицу усмено, презентује градиво презентацијом, демонстрира, прати рад ученика, модерира рад 

ученика, припрема наставне материјале, саставља задатке за рад, израђује електронске тестове, прати рад ученика, процењује њихове активности 

и постигнућа и оцењујеих. 

Активности ученика:Прате усмено излагање наставника, прате презентовање градива и демонстрацију наставних јединица, вежбају са 

припремљених наставних материјала, постављају питања,  демонстрирају савладано градиво. 

 

Ред. 

број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Увод   

Објасни значење појмова податак, 

информација и информатика 

• Разликује појмове бит и бајт 

Математика,  

енглески језик 
10 4 6 
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• Наведе јединице за мерење количине 

података 

• Претвара меру количине података из 

једне мерне јединице у другу 

• Објасни основне карактеристике 

информационог друштва 

• Наведе опасности и мере заштите 

здравља од претеране и неправилне 

употребе рачунара 

• Препозна компоненте из којих се 

састоји рачунар и објасни њихову 

функционалност 

• Објасни намену оперативно и 

спољашње меморије у рачунарском 

систему 

• Наброји врсте спољашњих меморија и 

објасни њихове карактеристике 

• Објасни сврху софтвера у рачунарском 

систему 

• Наброји врсте софтвера и објасни 

њихову (намену) 

2. Оперативни систем   

Објасни сврху оперативногсистема 

• Наброји оперативне системе који се 

данас користе на различитим 

дигиталним  уређајима 

Математика,  

енглески језик 
20 8 12 

3. WINDOWS-и   

• Изврши основна подешавања радног 

окружења ОС 

• Разликује типове датотека 

• Хијерархијски организује фасцикле и 

управља фасциклама и документима 

(Копира, премешта и брише документе 

и фасцикле) 

Математика,  

енглески језик 
10 4 6 



Машинска школа „Радоје Дакић“ 2018 -2022. 

 

 

586 

• Врши претрагу садржаја по 

различитим критеријумима 

• Разуме потребу за инсталирањем новог 

софтвера 

• Врши компресију и декомпресију 

фасцикли и докумената 

4. Програми за обраду текста   

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 

Математика,  

енглески језик, 

српски језик и 

књижевност 

20 8 12 

5. Пројектнизадатак, алгоритам   

Зна да дефинише пројектни задатак. 

Зна да дефинише алгоритам 

Зна да провери исправност алгоритма 

Зна да изради практичан задатак 

Математика,  

енглески језик 
20 8 12 

6. 
Програмски језик BASIC или 

FORTRAN  
 

Зна поделу програмских језика 

Зна синтаксу и симболе 

Зна елементарне функције 

Зна наредбе улаза, излаза, циклусне 

функције, наредбе безусловног преласка 

Зна да изради пројектни задатак 

Математика,  

енглески језик 
30 12 18 

7. Табеларна израчунавања   

Зна основе рада са програмом за 

табеларна израчунавања 

Зна да изведе основне табеларне 

прорачуне 

Зна да направи графикон 

Зна да припреми за штампу и одштампа 

документ 

Математика,  

енглески језик 
18 8 10 
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Познаје могућноссти програмирања 

Зна да изради пројектни задатак 

8. Базе података   

Зна основно о базама података и 

релационим базама података 

Зна да креира табелу, упит,, формулар,  

извештај, зна да креира релације у 

табелама 

Зна да изради пројектни задатак 

Математика,  

енглески језик 
20 8 12 

Начини 

оцењивања 

Тестови вештина, праћење активности на 

часу, електронски тестови 
Укупно: 148 60 88 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО): 

При реализацији наствне групе не могу бити веће од 16 ученика. Приликом реализације наставе сваки ученик мора имати свој рачунар и на њему 

самостално радити уз асистенцију наставника. 

Приликом рада наставник мора осмислити што више конкретних задатака који ће се решавати на рачунару. Наставник треба да нађе корелацију са 

другим предметима и да задатке и проблеме из тих предмета ученици реше путем рачунара. 

Наставник треба да одабере софтверску подршку на којој ће реализовати наставни план, водећи рачуна о техници са којом располаже и о брзим 

променама и развоју истих.  

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

оспособљавати за: самостално проналажење, систематизовање и коришћење информација из различитих извора (стручна литература, интернет, 

часописи, уџбеници); визуелно опажање, поређење и успостављање веза између различитих садржаја (нпр. Повезивање садржаја предмета са 

свакодневним искуством, садржајима других предмета и др.); тимски рад; самопроцену ; презентацију својих радова и групних пројеката и 

ефикасну визуелну, вербалну и писану комуникацију. 

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

информације, а оцењивање ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују 

сопствени напредак  у остваривању задатака предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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Образовни профил: Машински техничар за компјутерско конструисање 

Предмет: Машински материјали 

Разред:  Први 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 74 / / / 74 

Недељни 2 / / / 2 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ: 

Циљ наставе предмета машински материјали је проширивање и продубљивање знања ученика, на основу одабраних научних садржаја о структури 

супстанци и зависности особине супстанце од структуре и упознавање особине техничких материјала и могућности њихове примене у машинству. 

Задаци: 

Задаци наставе предмета машински материјали су: 

- оспособљавање за правилан и рационални избор материјала; 

- упознавање начина обележавање по ЈУС-у машинских материјала; 

- упознавање појединих врста термичке обраде, њихову примену и значај код одговарајућих врста материјала; 

- оспособљавање ученика да користе приручнике, стандарде, табеле и друге врсте стручних текстова; 

- припремање за изучавање других техничких дисциплина. 

Активности наставника: 

Излаже наставну јединицу усмено, презентује градиво презентацијом, демонстрира, прати рад ученика, модерира рад ученика, припрема наставне 

материјале, саставља задатке за рад, прати рад ученика, процењује њихове активности и постигнућа и оцењује их. 

Активности ученика: 

Прате  усмено излагање наставника, прате презентовање градива и демонстрацију наставних јединица, вежбају са припремљених наставних 

материјала, постављају питања, демонстрирају савладано градиво. 
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Ред. 

број 

теме/мо

дула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по 

теми/мо

дулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Увод  

Након овог исхода ученици ће схватити 

шта је основа машинских материјала Хемија, физика 1 1  

2. 
Физичко механичке карактеристике 

материјала 
 

Након овог исхода, ученици ће моћи да 

прошире и продубе знање зависности 

механичких и физичких особина 

материјала од типа хемијске везе. 

Хемија, физика 10 8 2 

3. Кристални материјали  

Након овог исхода, ученици ће моћи да 

прошире и продубе знање зависности 

особина материјала од типа кристалне 

решетке 

Хемија,физика 2 1 1 

4. Дијаграм стања  

Након овог исхода, ученици ће моћи да 

прошире и продубе знање зависности 

механичких и физичких особина 

материјала од температуре. 

Хемија,физика 9 7 2 

5. Метали  

Након овог исхода, ученици ће моћи да 

прошире и продубе знање о металима и 

њиховим карактеристикама 

Хемија,физика 5 4 1 

6. Легуре  
Након овог исхода ученик ће схватити 

значај легура за индустријске производе Хемија,физика 5 3 2 

7. Челик  

Након овог исхода ученици ће схватити 

технологију добијања сировог гвожђа и 

челика и моћи ће да разликуку њихове 

особине у зависности садржаја 

угљеника. 

Хемија,физика 10 6 4 
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8. Ливено гвожђе  

Након овог исхода ученици ће схватити 

технологију добијања ливеног гвожђа и 

челика и моћи ће да разликуку њихове 

особине у зависности садржаја 

угљеника. 

Хемија,физика 5 4 1 

9. Термичка обрада  

Након овог исхода ученици ће схватити 

шта је термичка обрада метала.. Хемија,физика 10 8 2 

10.  Керамика, стакло и дрво  

Након овог исхода ученик ће схватити 

значај керамике, стакла и дрвета у 

индустрији. 
Хемија,физика 3 2 1 

11. Полимерни материјали  

Након овог исхода ученик ће схватити 

значај пластичних материјала за 

индустрију 
Хемија,физика 5 4 1 

12. Трибологија  
Након овог исхода ученик ће схватити 

значај трибологије. Хемија, физика 3 2 1 

13, Корозија метала и заштита  

Након овог исхода ученик ће схватити 

значај корозије и заштите материјала за 

индустрију 
Хемија,физика 4 3 1 

14. Избор материјала за експлоатацију  

Након овог исхода ученик ће схватити 

значај избора материјала за 

експлоатацију 
Хемија,физика 2 1 1 

Начини 

оцењивања 

Оцењивање ученика се спроводи у 

складу са правилником. 
                                                                                   Укупно: 74 54 20 
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Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

 

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

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

Треба објаснити зависност механичких особина материјала од типа хемијске везе. Обрадити техничко гвожђе, технологију добијања сировог 

гвожђа и челика у најкраћим цртама, при чему је битно да ученик схвати њихове особине и да их разликује. Посебну пажњу обратити на дијаграм 

Fе-Fе3C, ради схватања образовања кристалних структура (аустенит, ферит, перлит, цементит, ледебурит) и утицај ових структура на понашање 

легура гвожђа. Особине челика треба дефинисати у зависности од садржаја угљеника.  

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

карактеристичне особине легура. Поред објашњења старог начина обележавања легура по ЈУС-у, који даје и њихов квалитативан и квантитативан 

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

обраду. 

Врста и обим садржаја програма упућују да треба при извођењу наставе користити, поред осталих, и наставна средстава: кидалицу, Шарпијево 

клатно, апарат за испитивање тврдоће и др. Такође, треба користити и серију дијапозитива (сачињену према наставном програму у Заводу за 

уџбенике и наставна средства). 

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

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

обраде.  

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

оспособљавати за: самостално проналажење, систематизовање и коришћење информација из различитих извора (стручна литература, интернет, 

часописи, уџбеници); визуелно опажање, поређење и успостављање веза између различитих садржаја (нпр. повезивање садржаја предмета са 

свакодневним искуством, садржајима других предмета и др.); тимски рад; самопроцену ; презентацију својих радова и групних пројеката и 

ефикасну визуелну, вербалну и писану комуникацију. 

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

информације, а оцењивање ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују 

сопствени напредак  у остваривању задатака предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију . 
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Образовни профил:Машински техничар за компјутерско конструисање 

Предмет:Техничко цртање са нацртном геометријом 

Разред: Први 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 74 74   148 

Недељни 2 2   4 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ:   

Оспособљавање ученика да самостално израђује једноставне техничке цртеже помоћу прибора и рачунара 

Оспособљавање ученика да самостално чита техничке цртеже 

Развијање тачност, уредност и прецизности код ученика 

Оспособљавање за руковање прибором за техничко цртање 

Стицање знања о стандардима и примени техничког цртања 

Стицање знања о основним геометријским конструкцијама у равни 

Оспособљавање ученика да самостално израђује и чита једноставне техничке цртеже 

Упознавање са методама представљања тродимензионалних предмета на цртежу 

 

Активности наставника: 

Излаже наставну јединицу усмено, презентује градиво презентацијом, демонстрира, прати рад ученика, модерира рад ученика, припрема наставне 

материјале, саставља задатке за рад, прати рад ученика, процењује њихове активности и постигнућа и оцењује их. 

 

Активности ученика: 

Прате  усмено излагање наставника, прате презентовање градива и демонстрацију наставних јединица, вежбају са припремљених наставних 

материјала, постављају питања, демонстрирају савладано градиво. 
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Ред. 

број 

теме/мо

дула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по 

теми/мо

дулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Увод у техничко цртање  

По завршетку теме ученик ће бити 

у стању да: 

- познаје прибор за техничко 

цртање  

- зна како да рукује са њим 

- и како да га одржава 

Машински елементи, 

компјутерска графика 

1 1 0 

2. 
Стандарди и њихова примена у 

машинству 
 

По завршетку теме ученик ће бити 

у стању да: 

- изабере стандардну размеру, 

типове линија и формат цртежа 

- одабере и попуни заглавље и 

означи технички цртеж 

- познаје стандарде и њихову 

примену 

- црта у размери 

- - уради први графички рад 

Машински елементи, 

компјутерска графика 

9 3 6 

3. Геометријско цртање   

По завршетку теме ученик ће бити 

у стању да: 

- изведе основне геометријске 

конструкције у равни 

- конструише паралелне и нормалне 

праве 

- конструише симетрале дужи и 

углова 

- спаја геометријске елементе 

луком задатог полупречника 

Машински елементи, 

компјутерска графика 

12 4 8 
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4. Пројицирање  

По завршетку теме ученик ће бити 

у стању да: 

- препозна и разликује врсте 

пројекција 

- нацрта ортогоналну пројекцију 

једне и више тачака на једну раван 

- нацрта нормалну (ортогоналну) 

пројекцију једне и више тачака на 

две равни 

- нацрта нормалну (ортогоналну) 

пројекцију једне и више тачака на 

три равни 

- нацрта пројекцију равни на раван  

- прикаже предмете у ортогоналним 

пројекцијама 

- уради други графички рад 

Машински елементи, 

компјутерска графика 

26 5 11 

5. Аксонометријско пројицирање  

По завршетку теме ученик ће бити 

у стању да: 

- - прикаже предмете у 

аксонометрији на основу 

ортогоналних пројекција 

Машински елементи, 

компјутерска графика 

4 1 3 

6. Основи техничког цртања  

По завршетку теме ученик ће бити 

у стању да: 

- котира елементе према 

стандардима техничког цртања  

- унесе ознаке за толеранције на 

техничким цртежима 

- чита техничке цртеже, анализира 

их, дискутује, уочава грешке и 

исправља их 

- скицира и нацрта једноставније 

делове у пресеку 

Машински елементи, 

компјутерска графика 

28 8 12 
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- -уради трећи графички рад 

7. Цртање машинских елемената  

По завршетку теме ученик ће бити 

у стању да: 

- -нацрта предмете који се обрађују 

поступцима ручне обраде, 

стругањем спољашњих површина, 

глодањем равних површина, 

брушењем равних површина, 

стругањем, глодањем и брушењем 

према задататим димензијама и 

познатим техничким цртежима 

Машински елементи, 

компјутерска графика 

8 2 6 

8. 
Израда цртежа машинских делова и 

склопова 
 

По завршетку теме ученик ће бити 

у стању да: 

- нацрта предмете који се обрађују 

поступцима ручне обраде, 

стругањем спољашњих површина, 

глодањем равних површина, 

брушењем равних површина, 

стругањем, глодањем и брушењем 

према задататим димензијама и 

познатим техничким цртежима 

- уради четврти графички рад 

Машински елементи, 

компјутерска графика 

8 3 9 

Начини 

оцењивања 

праћење остварености исхода, тестове 

знања, писмене задатке;усмено 

излагање;тестове практичних вештина, 

графичке радове 

                                                                     Укупно: 74 27 47 
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ВЕЖБЕ (74) 

 

На часовима вежби одељење се дели у две групе. Због специфичности предмета немогућа је стриктна подела на часове предавања и часове 

вежби. Због тога ће наставниии на појединим часовима вежби бити приморани да изводе и предавања и обрнуто. 

У току школске године програм предвиђа израду шест (6) графичких радова, од чега три у првом и три у другом полугодишту. Графичке 

радове конципирати тако да их ученици могу завршити на часовима у школи. 

Препоручује се следећи садржај графичких радова: 

Графички рад бр. 1 (4 часа) 

Линије, употреба линија (формат А4 - хамер хартија) 

Графички рад бр. 2 (6 часова) 

Техничко писмо (формат А4 - хамер хартија). Исписивање техничког писма у мрежи и између хоризонталних линија. 

Графички рад бр. 3 (4 часа) 

Одређивање праве величине слике (обарање равни), формат А4 хамер хартија. 

Пројицирање геометријског тела (1 тело), формат А4 хамер хартија. 

Графички рад бр. 4 (4 часа) 

Цртање изометријског изгледа на основу правоуглих изгледа (2 формата А4 - хамер, хартија). Цртају се два модела, од којих је један омеђен 

равним, цилиндричним и коничним површима, а дру-ги настао из обртних тела. 

Графички рад бр. 5 (12 часова) 

Правоугло пројицирање модела (машинских делова), са применом пресека, котирања, толеранција и означавања стања површи с обзиром на 

квалитет храпавости (4 формата А4, хамер хартија). Цртају се 4 модела (машинска дела) од којих су два омеђена равним цилиндричним и коничним 

површима, а друга два настала из обртних тела. 

Два цртежа урадити на рачунару. 

Графички рад бр. 6 (22 часа) 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

 

а) Битне карактеристике програма 

Програм се заснива на претпоставци да су ученици у основној школи стекли основна знања из области правоуглог пројицирања и котирања, што 

се види из садржаја предмета техничко образовање. Такође се подразумева да су ученици упознати са елементарним геометријским 

конструкцијама као и геометријским телима из предмета математика. 

 

б) Организација наставе и реализација програма 
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Због специфичности садржаја овог наставног предмета за његово остваривање потребна је учионица, са одговарајућим бројем радних места (за 

сваког ученика посебно радно место). Осим тога, учионицу је неопходно опремити одговарајућим наставним средствима као што су: модел 

правоугле троравни (ортогонални триједар), модели за техничко цртање, узорци различитих машинских делова и склопова из производње, 

комплети СРПС-а (ЈУС-а) за техничко цртање, цртежи детаља и склопова из непосредне производње, графофолије и зидне шеме. 

 

ц) Објашњење програмских садржаја и структуре програма 

Програм је конципиран тако да се на почетку ученици оспособе да правилно и рационално користе и одржавају прибор за техничко цртање и 

упознају правила и стандарде који се користе у техничком цртању. Затим, да изучавају одабрана поглавља из области пројицирања у обиму који је 

потребан за успешно савладавање градива из техничког цртања. 

Техничко цртање као и други наставни предмети треба да формирају код ученика знање, вештине и навику како за практичну делатност у области 

материјалне производње, тако и за даље образовање и самообразовање. 

С обзиром да представља језик технике, техничко цртање има изузетан значај за схватање основних законитости савремене производње. Осим 

тога, техничко цртање као наставни предмет доприноси развоју интересовања за конструисање, моделирање итд. 

Узајамна повезаност појединих предмета у настави је неопходан услов успешног предавања. Она је нарочито важна када је реч о техничком 

цртању, практичној настави, информатици и другим стручним предметима, пошто се знања и вештине стечена у једном предмету користе и у 

другим предметима. 

Препоручује се да у интересу рационалног коришћења времена у настави, ученици код куће цртају оквир и заглавље формата за све графичке 

радове. 

Поред наведених графичких радова, препоручује се и израда домаћих задатака након обраде одговарајућих наставних тема. Домаће радове 

ученици раде у свесци. Наставник је дужан да контролише домаће радове. 

Наставник ради са ученицима фронтално, групно и индивидуално. При томе даје упутства општег и посебног значаја за одређену наставну 

јединицу, односно тему. У току израде графичких радова наставник саветима и упутствима прати процес израде, што му омогућује да провери и 

оцени достигнути ниво вештина и знања. Графичке радове треба оцењивати у присуству ученика и указати му на уочене грешке. 

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

оспособљавати за: самостално проналажење, систематизовање и коришћење информација из различитих извора (стручна литература, интернет, 

часописи, уџбеници); визуелно опажање, поређење и успостављање веза између различитих садржаја (нпр. повезивање садржаја предмета са 

свакодневним искуством, садржајима других предмета и др.); тимски рад; самопроцену; презентацију својих радова и групних пројеката и 

ефикасну визуелну, вербалну и писану комуникацију. 

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

информације, а оцењивање ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују 

сопствени напредак у остваривању задатака предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију.а 
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Образовни профил: Машински техничар за компјутерско конструисање 

Предмет: Механика 

Разред:  Први 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 74 / / / 74 

Недељни 2 / / / 2 

 

Циљ и задаци предмета 

 

Циљ: 

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

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

других сродних дисциплина. 

Задаци: 

- стицање знања о методама и поступцима решавања проблема у техници; 

- стицање знања о аксиомима статике, системима сила у равни и условима равнотеже, тежишту и раванским и решеткастим носачима; 

- стицање знања о графичком решавању проблема статике; 

- стицање знања о врстама и законитостима кретања материјалне тачке; 

- стицање знања о кинематици крутог тела, транслаторном кретању, обртању и раванском кретању; 

 

Активности наставника: 

Излаже наставну јединицу усмено, презентује градиво презентацијом, демонстрира, прати рад ученика, модерира рад ученика, припрема наставне 

материјале, саставља задатке за рад, прати рад ученика, процењује њихове активности и постигнућа и оцењује их. 

 

Активности ученика: 

Прате  усмено излагање наставника, прате презентовање градива и демонстрацију наставних јединица, вежбају са припремљених градиво. 
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Ред. 

број 

теме/мо

дула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  по 

теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Увод  
Задатак, значај, подела и примена 

механике у пракси. 
математика,физика 1   

2. 
Основни појмови и аксиоме 

статике 
 

Појам и подела сила, графичко 

представљање силе. Аксиоме статике. 

Везе, реакције веза и аксиома о везама. 

математика,физика 3 2 1 

3. Системи сучељних сила у равни  

Графичке методе слагања сила, 

графички услови равнотеже система 

сучељних сила. Услови равнотеже три 

силе. Графичке методе разлагања сила 

на две компоненте. Пројекције силе на 

координатне осе, правило пројекције. 

Аналитички начин представљања и 

слагања сила. Аналитички услови 

равнотеже система сучељних сила. 

Момент силе за тачку. 

Варињонова теорема о моменту 

резултанте. 

математика,физика 8 6 2 

4. Систем произвољних сила у равни  

Слагање две паралелне силе, 

разлагање силе на две паралелне 

компоненте. Спрег и момент спрега, 

услови равнотеже спрегова. Слагање 

силе и спрега. Редукција силе на дату 

тачку. Редукција произвољног 

раванског система сила на тачку 

главни вектор и главни момент. 

Одређивање резултанте раванског 

математика,физика 20 18 2 
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система сила. Аналитички услови 

равнотеже произвољног раванског 

система сила. 

5. Центар (средиште) маса   

Средиште система паралелних сила, 

појам тежишта тела. Одређивање 

тежишта хомогеног тела, хомогене 

раванске фигуре и хомогене линије. 

Тежиште дужи, лука, и сложене 

линије. Тежиште паралелограма, 

троугла, кружног исечка и сложене 

равне фигуре. сложених тела.. 

математика,физика 8 6 2 

6. Равански носачи   

Врсте носача, врсте оптерећења, 

статички одређени равански пуни 

носачи. Одређивање реакције веза 

графички и аналитиички  код пуних 

раванских носача оптерећених 

вертикалним косим и ексцентричним 

концентрисаним силама, континуалним 

равномерним оптерећењем, спреговима 

и комбинацијом ових оптерећења 

(илустровати ове случајеве на 

примерима просте греде, греде са 

препустима и конзоле). Основне 

статичке величине у попречним 

пресецима. 

математика,физика 22 20 2 

7. Решеткасти носачи   

Конструисање решеткастог носача. 

Одређивање сила у штаповима 

методом чворова (Кремонин план 

сила).  

математика,физика 6 5 1 
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8. Трење   

Појам и врста трења. Трење клизања. 

Кулонови закони. Трење на стрмој 

равни, трење на кочници са папучом, 

трење котрљања. 

математика,физика 4 3 1 

Начини 

оцењивања 

Оцењивање ученика се спроводи у 

складу са правилником. 

 

Укупно: 74 63 11 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ 

У току школске године урадити два двочасовна писмена задатка са једночасовним исправкама. 

ГРАФИЧКИ ЗАДАЦИ 

У току  школске године урадити два домаћа графичка рада на формату А4:  

први графички рад - тежиште сложене групе; 

други графички рад-конструкција статичких дијаграма код равних носача. 

ПРОБЛЕМСКИ ЗАДАЦИ 

После сваке наставне области урадити одређени број проблемских задатака. 

СТАТИКА 

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

знања и градиво утврдити и проширити. 

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

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

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

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

корисно је ради очигледније представе, решавати прво графичким поступком.  

Равни и решеткасти носачи обрађују се концентричним и континуалним оптерећењима. 

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

касније , због своје тачности, користи  у отпорности материјала. 

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

обрасца извршити анализу физичког значења појединих величина које улазе у образац. 
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Други разред 

Образовни профил: Машински техничар за компјутерско конструисање 

Предмет: Српски језик и књижевност 

Разред:  Други 

„Службени гласник РС-Просветни гласник:" бр. 11/2016 од 26.8.2016. 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок настава Укупно 

Годишњи 111 / / / 111 

Недељни 3 / / / 3 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ: 

- проширивање и продубљивање знања о српском језику;  

- унапређивање језичке и функционалне писмености;  

- проширивање и продубљивање знања о српској и светској књижевности, развијање љубави према књизи и читању, оспособљавање за 

интерпретацију уметничких текстова;  

- упознавање репрезентативних дела српске и опште књижевности, књижевних жанрова, књижевноисторијских појава и процеса у 

књижевности;  

- проширивање и продубљивање књижевних знања и читалачких вештина;  

- образовање и васпитање ученика као слободне, креативне и културне личности, критичког ума и оплемењеног језика и укуса.  

Задаци: Настава језика (знања о језику, способност служење језиком и васпитна улога наставе језика). Ученици треба да:  

o овладају знањима о српском књижевном језику;  

o стекну вештине и способности његовог коришћења у општењу са другима, у писменом и усменом изражавању, приликом учења, 

образовања и интелектуалног развоја;  

o поштују матерњи језик, негују српски језик, традицију и културу српског народа, националних мањина, етничких заједница и других 

народа;  

o унапређују културу језичког општења, у складу са поштовањем расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне 

равноправности, са развијањем толеранције и уважавања различитости и са поштовањем и уважавањем других језика и других култура.  



Машинска школа „Радоје Дакић“ 2018 -2022. 

 

 

603 

- Настава књижевности (усвајање књижевних знања, развијање читалачких вештина и афирмисање васпитних вредности путем 

књижевности). Ученици треба да:  

o упознају репрезентативна дела српске књижевне баштине и дела опште књижевности, њихове ауторе, поетске и естетске вредности;  

o негују и развијају читалачке компетенције и интерпретацијске вештине посредством којих ће се упознавати са репрезентативним 

књижевним делима из историје српске и опште књижевности, читати их и тумачити у доживљајној и истраживачкој улози;  

o развијају литерарне афинитете и постану читаоци рафинираног естетског укуса који ће умети да на истраживачки, стваралачки и активан 

начин читају књижевна дела свих жанрова, вреднују их, говоре о њима и поводом њих;  

o усвоје хуманистичке ставове, уверења и систем вредности;  

o оспособе се за поуздано морално просуђивање, опредељивање за добро и осуду насилништва и нечовештва, одбацивање свих видова 

агресивног и асоцијалног понашања и за развијање самосвести и личне одговорности;  

o подстичу на саосећање са ближњима и одговорност према другом;  

o развију врлине разборитости и равнотеже и мудрости.  

- Општи задаци. Ученици треба да:  

o развијају и негују стваралачки и истраживачки дух у процесу учења и у примени стечених знања;  

o развијају и негују методичност и методичка поступања приликом овладавања сложеним и обимним знањима;  

o усаглашено са општим исходима учења, као и усклађено са узрастом и способностима, даље развијају знања, васпитне вредности и 

функционалне вештине које ће моћи да користе у даљем образовању, у професионалном раду и у свакодневном животу;  

o развијају лични и национални идентитет и осећање припадности држави Србији;  

o формирају вредносне ставове којима се чува национална и светска културна баштина;  

o буду оспособљени за живот у мултикултуралном друштву.  

Активности наставника: 

- мотивисање ученике за читање; 

- припремање и благовремено давањеученицима истраживачких задатака као помоћ приликом читања и разумевања  дела; 

-  припремање наставних материјала; 

-  планирање активности на часу и тока часа; 

-  објашњавање, тумачење, анализирање  нових садржаја и појмова; 

-  подстицање активног учешћа ученика у раду на часу; 

-  подстицање креативности ученика; 

-  подстицање код ученика критичког развој мишљења и разумевања; 

-  подстицањее активног учења; 

-  подстицање учника  да повезују знања са другим областима и  ослањају се на претходно искуство; 

-  инсистирање на практичној примени стечених знања  
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-  подстицање одговорности код ученика; 

-  упућивање ученика на додатне изворе знања и могућности сазнавања; 

-  неговање позитивне климе у одељењу; 

-  омогућавање подстицајне средине за рад и учење; 

-  охрабрибравање, помагање и подстицање ученика; 

-  инсистирање на систематичности у раду и поштовању принципа и правила рада; 

-  редовно вредновање рада и постигнућа сваког ученика; 

-  самовредновање реализације програма ; 

-  планирање новина и измена за следећу школску годину. 

Активности ученика: 

- редовно читање задате лектире; 

- припремње  радних материјала за часове обраде књижевних дела; 

- активно учествовање у дискусијама на часу; 

 - активан приступање при излагању новог градива и изради задатака на часу; 

- самостално или уз помоћ наставника запажање, упоређивање, примена и повезивање градива ; 

- израда домаћих задатака; 

- активно учење; 

- тражење додатне подршке за градиво које нису разумели или их  додатно интересује; 

- редовно бележење у свеску свих  најважнијих чињеница и закључакае  са часа; 

- израда писмених задатака, тестова знања, правописних диктата, рецитовање стихова; 

- практична примена стечених знања; 

- повезивање знања са другим областима; 

- ослањање на претходно искуство; 

- самопроцењивање напретка . 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  по 

теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

I Просветитељство  

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- наведе особености барока, класицизма и 

просветитељства и њихове представнике у 

Историја 

Филозофија 

Ликовна култура 

5 4 1 
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књижевности 

- објасни значај Венцловића и Орфелина за развој 

језика и књижевности код Срба 

- 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 

- наведе особине ликова у обрађеним делима и 

заузме став према њиховим поступцима 

Музичка 

уметност 

Верска настава 

II Романтизам  

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- уочава и образлаже одлике романтизма 

- наведе представнике романтизма и њихова дела 

- изнесе свој суд о књижевним делима користећи 

стечена знања и сопствена запажања 

- препозна и усвоји вредности националне 

културе, разуме и поштује културне вредности 

других народа  

- тумачи уметнички свет и стваралачке структуре 

обрађеног дела 

Историја 

Ликовна култура 

Музичка 

уметност 

29 25 4 

III Реализам  

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- дефинише одлике реализма и препозна их на 

обрађеним књижевним делима 

- наведе представнике правца и њихова дела 

- 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 

Историја 

Ликовна култура 

Музичка 

уметност 

32 27 5 
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IV Лектира  

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- тумачи уметнички свет и стваралачке поступке у 

структури обрађених дела 

- изнесе свој суд о књижевним делима користећи 

стечена знања и сопствена запажања 

-  износи став и користи аргументе 

 

5 4 1 

V Језик  

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- 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 

- примени правила одвојеног и састављеног 

писања речи у складу са језичком нормом 

страни језик 

18 15 3 

VI Култура изражавања  

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

-  изражава размишљања и критички став према 

проблемима и појавама 

- износи став, користи аргументе и процењује 

опште и сопствене вредности у усменом и 

писаном изражавању 

- примени вештину комуникације 

 

22 / 22 

Начини 

оцењивања 

• усмено испитивање 

- индивидуално 

- групна дискусија 

• тест знања 

• домаћи задатак 

• писмени задатак 

• есеј 

• ППТ презентација 

• праћење актиности на часу 

                                                                     Укупно: 111 75 36 
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Образовни стандарди: 

Основни ниво 

1. Област ЈЕЗИК  

2.СЈК.1.1.1. Има основна знања о језику уопште (шта је језик, које функције има); поштује свој језик и поштује друге језике; 

препознаје стереотипне ставове према језику. Разуме појам текста; разликује делове текста (увод, главни део, завршетак); 

препознаје врсте текстова (облике дискурса); има основна знања из социолингвистике: познаје појмове једнојезичности и 

вишејезичности (и зна одговарајуће језичке прилике у Србији); разуме појам језичке варијативности и препознаје основне 

варијетете.  

2.СЈК.1.1.2. Разликује књижевни (стандардни) језик од дијалекта; зна основне податке о дијалектима српског језика; има 

правилан став према свом дијалекту и другим дијалектима српског језика и према оба изговора српског књижевног језика 

(поштује свој и друге дијалекте српског језика и има потребу да чува свој дијалекат; подједнако цени оба изговора српског 

књижевног језика - екавски и (и)јекавски); има потребу да учи, чува и негује књижевни језик; познаје најважније граматике и 

нормативне приручнике и уме да се њима користи; зна основне податке о месту српског језика међу другим индоевропским и 

словенским језицима; има основна знања о развоју књижевног језика, писма и правописа код Срба.  

2.СЈК.1.1.3. Разликује правилан од неправилног изговора гласа; зна основну поделу гласова; има основна знања у вези са слогом 

и примењује их у растављању речи на крају реда; зна основна правила акценатске норме и уочава евентуалне разлике између 

свог и књижевног акцента.  

2.СЈК.1.1.4. Познаје врсте и подврсте речи; примењује норму у вези с облицима речи у фреквентним случајевима (укључујући и 

гласовне промене у вези с облицима речи); издваја делове речи у вези с облицима речи (граматичка основа и наставак за облик) у 

једноставнијим случајевима; издваја делове речи у вези с грађењем речи (префикс, творбена основа, суфикс) у једноставнијим 

случајевима; препознаје основне начине грађења речи; примењује норму у вези с грађењем речи (укључујући и гласовне промене 

у вези с грађењем речи); примењује постојеће моделе при грађењу нових речи.  

2.СЈК.1.1.5. Правилно склапа реченицу; разликује синтаксичке јединице; разликује активне и пасивне реченице; уме да 

анализира једноставније реченице грађене по основним моделима и проширене прилошким одредбама.  

2.СЈК.1.1.6. Има лексички фонд који је у складу са средњим нивоом образовања; прави разлику између формалне и неформалне 

лексике и употребљава их у складу са приликом; има основна знања о значењу речи; познаје основне лексичке односе 

(синонимију, антонимију, хомонимију); познаје метафору као лексички механизам; нема одбојност према речима страног 

порекла, али их не прихвата некритички и аутоматски; познаје појам термина и фразеологизма; познаје најважније речнике 

српског језика и уме да се њима користи.  

2. Област КЊИЖЕВНОСТ  

2.СЈК.1.2.1. Познаје ауторе дела из обавезног школског програма и локализује их у контекст стваралачког опуса и 

књижевноисторијски контекст.  
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2.СЈК.1.2.2. Познаје књижевнотеоријску терминологију и доводи је у функционалну везу са примерима из књижевних1 и 

неуметничких2 текстова предвиђених програмом.  

2.СЈК.1.2.3. У тумачењу књижевноуметничких и књижевнонаучних дела разликује методе унутрашњег и спољашњег приступа.  

2.СЈК.1.2.4. Уочава и примерима аргументује основне поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевних дела из 

обавезне школске лектире.  

2.СЈК.1.2.5. Уочава основне особине књижевности као дискурса и разликује га у односу на остале друштвене дискурсе.  

2.СЈК.1.2.6. Наводи основне књижевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и 

светске књижевности и повезује их са делима и писцима из обавезне лектире школског програма.  

2.СЈК.1.2.7. Анализира издвојене проблеме у књижевном делу и уме да их аргументује примарним текстом.  

2.СЈК.1.2.8. Користи препоручену секундарну литературу (књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, теоријску) и доводи је 

у везу са књижевним текстовима предвиђеним програмом.  

2.СЈК.1.2.9. На основу дела српске и светске књижевности формира читалачке навике и знања; схвата улогу читања у тумачењу 

књижевног дела и у изграђивању језичког, литерарног, културног и националног идентитета.  
1 Књижевни текстови обухватају књижевноуметничке и књижевнонаучне текстове. 
2 Под неуметничким текстовима подразумевају се текстови из науке о језику и науке о књижевности, научнопопуларни 

текстови из ових области и, по потреби, текстови из медија и других извора погодни за обраду градива из предмета Српски 

језик и књижевност. 

3. Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА  

2.СЈК.1.3.1. Говори разговетно, поштујући ортоепска правила књижевног језика; примењује књижевнојезичку акцентуацију или 

упоређује свој акценат са књижевним и труди се да је с њим усклади; течно и разговетно чита наглас књижевне и неуметничке 

текстове; изражајно чита и казује лакше књижевноуметничке текстове; у званичним ситуацијама говори о једноставнијим 

темама из области језика, књижевности и културе користећи се коректним језичким изразом (тј. говори течно, без замуцкивања, 

поштапалица, превеликих пауза и лажних почетака, осмишљавајући реченицу унапред) и одговарајућом основном 

терминологијом науке о језику и науке о књижевности, прилагођавајући приликама, ситуацији, саговорнику и теми вербална и 

невербална језичка средства (држање, мимику, гестикулацију); говори уз презентацију; има културу слушања туђег излагања; у 

стању је да с пажњом и разумевањем слуша излагање средње тежине (нпр. предавање) с темом из језика, књижевности и 

културе; приликом слушања неког излагања уме да хвата белешке.  

2.СЈК.1.3.2. Говорећи и пишући о некој теми (из језика, књижевности или слободна тема), јасно структурира казивање и повезује 

његове делове на одговарајући начин; разликује битно од небитног и држи се основне теме; саставља једноставнији говорени и 

писани текст користећи се описом, приповедањем и излагањем (експозицијом); уме укратко да опише своја осећања и доживљај 

књижевног или другог уметничког дела; сажето препричава једноставнији књижевноуметнички текст и издваја његове важне 

или занимљиве делове; резимира једноставнији књижевни и неуметнички текст.  
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2.СЈК.1.3.3. У расправи или размени мишљења на теме из књижевности, језика и културе уме у кратким цртама да изнесе и 

образложи идеју или став за који се залаже, говори одмерено, ослања се на аргументе, у стању је да чује туђе мишљење и да га 

узме у обзир приликом своје аргументације; пише једноставнији аргументативни текст на теме из књижевности, језика и 

културе.  

2.СЈК.1.3.4. Користи оба писма, дајући предност ћирилици; примењује основна правописна правила у фреквентним примерима и 

уме да се служи школским издањем Правописа; у писању издваја делове текста, даје наслове и поднаслове, уме да цитира и 

парафразира; саставља матурски рад поштујући правила израде стручног рада (употребљава фусноте и саставља садржај и 

библиографију); саставља писмо - приватно и службено, биографију (ЦВ), молбу, жалбу, захтев, оглас; зна да попуни различите 

формуларе и обрасце.  

2.СЈК.1.3.5. Има способност и навику да у различите сврхе (информисање, учење, лични развој, естетски доживљај, забава...) 

чита текстове средње тежине (књижевноуметничке текстове, стручне и научнопопуларне текстове из области науке о језику и 

књижевности, текстове из медија3); примењује предложене стратегије читања.  

2.СЈК.1.3.6. Разуме књижевни и неуметнички текст средње сложености: препознаје њихову сврху, проналази експлицитне и 

имплицитне информације, издваја главне идеје текста; прати развој одређене идеје у тексту; пореди основне информације и идеје 

из двају или више текстова.  

2.СЈК.1.3.7. Критички промишља књижевни и неуметнички текст средње сложености: разликује објективну/веродостојну 

чињеницу од ауторове интерпретације; процењује (и то образлаже) да ли аутор неуметничког текста износи све потребне 

информације и да ли даје довољне и веродостојне доказе за то што тврди; процењује да ли је аутор текста неутралан или 

ангажован односно пристрастан, и образлаже своју процену; препознаје говор мржње, дискриминације, бирократски језик, и има 

изграђен негативан став према њима; уме у једноставним примерима да понуди алтернативу бирократском језику.  

2.СЈК.1.3.8. Препознаје структуру, различите елементе, стилске одлике (експресивност, сликовитост, метафоричност) књижевног 

и неуметничког текста; препознаје конотативно значење речи у датом контексту и разуме сврху конотативног значења у 

књижевном и неуметничком тексту; одређује значење непознате речи на основу контекста и творбеног модела; разуме значај 

читања за богаћење лексичког фонда.  

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на средњем нивоу у свакој области.  
3 Текстови који су погодни за обраду градива из језика и књижевности. 

Средњи ниво 

1. Област ЈЕЗИК  

2.СЈК.2.1.1. Има шира знања о језику уопште (која су битна својства језика); препознаје јединице и појаве које припадају 

различитим језичким нивоима/подсистемима; има основна знања о писму уопште; има основна знања о правопису уопште 

(етимолошки - фонолошки правопис; граматичка - логичка интерпункција; графема - слово); има основна знања о језицима у 

свету (језичка сродност, језички типови, језичке универзалије). Разуме основне принципе вођења дијалога; разуме појам 
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говорног чина; разуме појам деиксе. Познаје одлике варијетета српског језика насталих на основу медијума и оних који су 

условљени социјално и функционално.  

2.СЈК.2.1.2. Зна основне особине дијалеката српског језика; зна основна правила екавског и (и)јекавског изговора; у 

једноставнијим случајевима пребацује (и)јекавску реч у екавски лик и обрнуто. Смешта развој књижевног језика код Срба у 

друштвени, историјски и културни контекст.  

2.СЈК.2.1.3. Познаје говорне органе и начин на који се гласови производе; зна да дели гласове по свим критеријумима; разуме 

појам фонеме; зна сва правила акценатске норме и уме да прочита правилно акцентовану реч; зна механизме фонолошки 

условљених гласовних промена (једначења сугласника по звучности и по месту творбе, сажимање и асимилацију вокала и 

губљење сугласника).  

2.СЈК.2.1.4. Има шира знања о врстама и подврстама речи; уме да одреди облик променљиве речи и да употреби реч у задатом 

облику; познаје појам морфеме; дели реч на творбене морфеме у једноставнијим случајевима и именује те морфеме; познаје 

основне начине грађења речи; примењује норму у вези с облицима речи у мање фреквентним случајевима.  

2.СЈК.2.1.5. Користи се свим синтаксичким могућностима српског језика; разликује безличне и личне реченице; анализира 

реченице грађене по различитим моделима; има шира знања о синтагми; препознаје основне врсте зависних предикатских 

реченица (типични случајеви); зна основно о напоредним односима, конгруенцији и негацији; разликује врсте независних 

предикатских реченица; разуме појам елипсе; има основна знања о употреби падежа и глаголских облика.  

2.СЈК.2.1.6. Има богат и уразноличен лексички фонд (укључујући и интелектуалну и интернационалну лексику и познавање 

најфреквентнијих интернационалних префикса и суфикса). Тај фонд употребљава у складу с приликом; види језик као низ 

могућности које му служе да изрази индивидуално искуство и усмерен је ка богаћењу сопственог речника; познаје 

хиперонимију/хипонимију, паронимију; разликује лексичке слојеве; познаје метонимију као лексички механизам.  

2. Област КЊИЖЕВНОСТ  

2. СЈК.2.2.1. Интерпретира књижевни текст увидом у његове интеграционе чиниоце (доживљајни контекст, тематско-мотивски 

слој, композиција, ликови, форме приповедања, идејни слој, језичко-стилски аспекти...).  

2.СЈК.2.2.2. Познаје књижевнотеоријску терминологију и књижевнотеоријска знања адекватно примењује у тумачењу 

књижевних дела предвиђених програмом.  

2.СЈК.2.2.3. Разликује методе унутрашњег и спољашњег приступа у интерпретацији књижевноуметничког и књижевнонаучног 

дела и адекватно их примењује приликом разумевања и тумачења ових врста дела.  

2.СЈК.2.2.4. Уочава и образлаже поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевноуметничких и књижевнонаучних 

дела у оквиру школске лектире; процењује да ли је сложенији књижевнонаучни текст (аутобиографија, биографија, мемоари, 

дневник, писмо, путопис...) добро структуриран и кохерентан, да ли су идеје изложене јасно и прецизно; уочава стилске 

поступке у књижевноуметничком и књижевнонаучном тексту; процењује колико одређене одлике текста утичу на његово 

разумевање и доприносе тумачењу значења текста.  
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2.СЈК.2.2.5. Образлаже основне елементе књижевности као дискурса у односу на остале друштвене дискурсе (нпр. 

присуство/одсуство приповедача, приповедни фокус, статус историјског и фиктивног итд.).  

2.СЈК.2.2.6. Приликом тумачења књижевноуметничких и књижевнонаучних дела из школског програма примењује знања о 

основним књижевноисторијским и поетичким одликама стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске 

књижевности.  

2.СЈК.2.2.7. Самостално уочава и анализира проблеме у књижевном делу и уме да аргументује своје ставове на основу 

примарног текста.  

2.СЈК.2.2.8. Активно користи препоручену и ширу, секундарну литературу (књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, 

теоријску) у тумачењу књижевноуметничких и књижевнонаучних дела предвиђених програмом.  

2.СЈК.2.2.9. На основу дела српске и светске књижевности развија читалачке вештине, способности и знања од значаја за 

тумачење и вредновање различитих књижевноуметничких и књижевнонаучних дела и за развијање језичког, литерарног, 

културног и националног идентитета; има изграђен читалачки укус својствен културном и образованом човеку.  

3. Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА  

2.СЈК.2.3.1. Говори у званичним ситуацијама, јавно и пред већим аудиторијумом о темама из области језика, књижевности и 

културе, користећи се књижевним језиком и одговарајућом терминологијом; учествује у јавним разговорима са више учесника; 

процењује слушаоца односно аудиторијум и обликује свој говор према његовим потребама и могућностима; има потребу и 

навику да развија сопствену говорну културу; с пажњом и разумевањем слуша теже излагање (нпр. предавање) с темом из језика, 

књижевности и културе; слуша критички, процењујући говорникову аргументацију и објективност.  

2.СЈК.2.3.2. Саставља сложенији говорени и писани текст (из језика, књижевности или слободна тема) користећи се описом, 

приповедањем и излагањем (експозицијом); у говореној или писаној расправи прецизно износи своје идеје и образлаже свој став; 

труди се да говори и пише занимљиво, правећи прикладне дигресије и бирајући занимљиве детаље и одговарајуће примере; 

уочава поенту и излаже је на прикладан начин; прецизно износи свој доживљај и утиске поводом књижевног или другог 

уметничког дела; сажето препричава сложенији књижевни текст и резимира сложенији књижевни и неуметнички текст на теме 

непосредно везане за градиво; пише извештај и реферат; примењује правописну норму у случајевима предвиђеним програмом.  

2.СЈК.2.3.3. Има способност и навику да у различите сврхе (информисање, учење, лични развој, естетски доживљај, забава...) 

чита теже текстове (књижевноуметничке текстове, стручне и научнопопуларне текстове из области науке о језику и 

књижевности, текстове из медија); има изграђен читалачки укус својствен културном и образованом човеку; примењује сложене 

стратегије читања; бира стратегију читања која одговара сврси читања.  

2.СЈК.2.3.4. Разуме сложенији књижевни и неуметнички текст: препознаје његову сврху; проналази експлицитне и имплицитне 

информације; издваја информације према задатом критеријуму; издваја главне идеје; прати развој одређене идеје; пореди 

информације и идеје из двају или више текстова да би разумео одговарајући значењски или стилски аспект према задатом 

критеријуму; анализира и тумачи оне системе мотивације који се у књижевном делу јављају при обликовању (карактеризацији) 
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ликова и изградњи догађаја (због бољег и потпунијег разумевања значења књижевног дела); тумачи (на нивоу разумевања) 

текстове ослањајући се на други текст/текстове.  

2.СЈК.2.3.5. Критички промишља сложенији књижевни и неуметнички текст: раздваја објективну чињеницу од ауторове 

интерпретације; процењује да ли је аутор текста неутралан или ангажован односно пристрастан, и образлаже своју процену; 

разликује експлицитне и имплицитне ауторове ставове; аргументовано вреднује да ли аутор сложенијег експозиторног или 

аргументативног текста погодног за обраду градива из језика и књижевности износи све потребне информације и да ли даје 

довољне и веродостојне доказе за то што тврди.  

2.СЈК.2.3.6. Процењује да ли је сложенији неуметнички текст погодан за обраду градива из језика и књижевности добро 

структуриран и кохерентан, да ли су идеје изложене јасно и прецизно; уочава стилске поступке у овим текстовима; процењује 

колико одређене одлике текста утичу на његово разумевање.  

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на напредном нивоу у свакој области.  

Напредни ниво 

1. Област ЈЕЗИК  

2.СЈК.3.1.1. Разуме да постоји тесна веза између језика и мишљења; јасан му је појам категоризације; познаје конверзационе 

максиме (квалитета, квантитета, релевантности и начина); разуме појам информативне актуализације реченице и зна како се она 

постиже; јасан му је појам текстуалне кохезије.  

2.СЈК.3.1.2. При подели речи на слогове позива се на правила; акцентује једноставније примере.  

2.СЈК.3.1.3. Има детаљнија знања о морфологији у ужем смислу и творби речи у српском језику (дели реч на творбене морфеме у 

сложенијим случајевима и именује те морфеме).  

2.СЈК.3.1.4. Има детаљнија знања о употреби падежа и глаголских облика; уме да анализира компликованије реченице грађене 

по различитим моделима; познаје специјалне независне реченице; познаје различита решења у вези с конгруенцијом.  

2.СЈК.3.1.5. Има основна знања о речницима и структури речничког чланка.  

2. Област КЊИЖЕВНОСТ  

2.СЈК.3.2.1. Чита, доживљава и самостално тумачи књижевноуметничка и књижевнонаучна дела из обавезног школског 

програма, као и додатне (изборне) и факултативне књижевноуметничке и књижевнонаучне текстове; током интерпретације 

поуздано користи стечена знања о стваралачком опусу аутора и књижевноисторијском контексту.  

2.СЈК.3.2.2. Влада књижевнотеоријском терминологијом и теоријска знања адекватно примењује у тумачењу 

књижевноуметничких и књижевнонаучних дела која су предвиђена школским програмом и других дела ове врсте различитих 

жанрова, изван школског програма.  

2.СЈК.3.2.3. У процесу тумачења књижевноуметничког и књижевнонаучног дела, одабира, примењује и комбинује адекватне 

методе унутрашњег и спољашњег приступа.  

2.СЈК.3.2.4. Уочава и тумачи поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевноуметничких и књижевнонаучних 
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текстова у оквиру школске лектире и изван школског програма; процењује и пореди стилске поступке у наведеним врстама 

текстова.  

2.СЈК.3.2.5. Разуме основне елементе књижевности као дискурса (пореди нпр. присуство/одсуство приповедача, приповедни 

фокус, статус историјског и фиктивног итд.) у односу на остале друштвене дискурсе и та сазнања употребљава у тумачењу 

књижевних дела.  

2.СЈК.3.2.6. Приликом тумачења и вредновања књижевноуметничких и књижевнонаучних дела примењује и упоређује 

књижевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске књижевности.  

2.СЈК.3.2.7. Самостално уочава и тумачи проблеме и идеје у књижевном делу и своје ставове уме да аргументује на основу 

примарног текста и литерарно-филолошког контекста.  

2.СЈК.3.2.8. У тумачењу књижевног дела критички користи препоручену и самостално изабрану секундарну литературу 

(књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, теоријску).  

2.СЈК.3.2.9. На основу дела српске и светске књижевности (у обавезном и сопственом избору) и секундарне литературе шири 

читалачка знања, примењује стратегије читања које су усаглашене са типом књижевног дела и са читалачким циљевима 

(доживљај, истраживање, стваралаштво); развија језички, литерарни, културни и национални идентитет.  

3. Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА  

2.СЈК.3.3.1. Дискутује о сложеним темама из језика, књижевности и културе; дискутује о смислу и вредностима књижевних 

текстова и о сврси и вредностима неуметничких текстова користећи стручну терминологију.  

2.СЈК.3.3.2. Излаже (у званичним ситуацијама, јавно и пред већим аудиторијумом) и пише о темама из области језика, 

књижевности и културе; има развијене говорничке (ораторске) вештине; претпоставља различите ставове аудиторијума и у 

складу с тим проблематизује поједине садржаје; препознаје и анализира вербалну и невербалну реакцију саговорника односно 

аудиторијума и томе прилагођава свој говор; слушајући говорника, процењује садржину и форму његовог говора и начин 

говорења.  

2.СЈК.3.3.3. Композиционо и логички складно пише стручни текст на теме из књижевности и језика, као и новински чланак.  

2.СЈК.3.3.4. Организује, класификује, уопштава и на сличан начин обрађује информације из књижевних и неуметничких текстова 

на основу задатог и/или самостално постављеног критеријума.  

2.СЈК.3.3.5. Продубљено критички промишља сложенији текст: процењује колико сложенији експозиторни текст успешно 

преноси информације публици којој је намењен, уочавајући које информације недостају; издваја доказну грађу на којој аутор 

аргументативног текста заснива своје ставове и одређује средства којима их износи; запажа ауторове грешке у закључивању и 

сл.  

2.СЈК.3.3.6. Процењује стилске поступке у књижевном и неуметничком тексту; пореди стилске поступке у два сложена текста 

(или више њих); тумачи њихову улогу у остваривању естетских и значењских одлика наведених врста текстова.  

2.СЈК.3.3.7. Изграђује свест о себи као читаоцу - развија читалачку ауторефлексију (разуме улогу читања у сопственом развоју; 
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има развијену, критичку свест о својим читалачким способностима...).  

НАПОМЕНА: Због преклапања у више наставних тема/модула  образовни стандарди ће бити прецизније одређени у оперативним 

(месечним)  плановима. 

Начин остваривања програма  

УВОДНА ОБЈАШЊЕЊА  

Зависно од разреда и садржаја годишњи фонд часова наставе овог предмета распоређен је тако да је за подручје књижевност издвојено око 60%, а 

за друга два (језик и култура изражавања) око 40% часова.  

У оквиру тог фонда планирани садржаји се обрађују са 70% часова. Осталих 30% часова предвиђено је за понављање, утврђивање, вежбање и 

систематизовање програма.  

Циљ и задаци чине целину и остварују се током четири године - систематски и континуирано - у свим предвиђеним програмско-тематским 

подручјима и видовима рада.  

Сви садржаји распоређени су по разредима, подручјима, областима и темама уз примену начела поступности, корелације, интеграције и 

примерености узрасту.  

Садржаји књижевности конкретизовани су по разредима, сегментима (књижевност и лектира), а обухватају књижевнотеоријско и 

књижевноисторијско проучавање књижевноуметничких дела и књижевности жанровски распоређених.  

Подручје језик обухвата изучавање језика као система. У садржаје овог подручја уграђени су елементи опште лингвистике и правописа.  

Подручје култура изражавања обухвата облике и врсте у области усменог и писменог изражавања (по разредима). У овој области планиране су 

говорне и писмене вежбе, домаћи задаци и писмени задаци, који треба да се раде наизменично ћирилицом и латиницом.  

Ради што успешније реализације бројних захтева и садржаја неопходна је и стална сарадња наставника српског језика и књижевности с 

наставницима других предмета (историје, сродних општестручних и ужестручних предмета), стручним сарадницима (школским библиотекаром - 

медијатекаром, педагогом, психологом) и органима (стручним активом и већима), родитељима ученика и међуопштинском (регионалном) 

просветно-педагошком службом; такође је корисна сарадња наставника и са одређеним институцијама (народном библиотеком, домом културе, 

биоскопом, локалним новинама, радио-станицом и др.).  

Квалитет и трајност знања, умења, вештина и навика ученика у многоме зависе од принципа, облика, метода и средстава који се користе у 

образовно-васпитном процесу. Због тога савремена настава српског језика и књижевности претпоставља остваривање битних задатака и садржаја 

програма уз максимално могућу мисаону активност ученика (субјеката у настави), поштовање одређених дидактичких принципа (посебно: свесне 

активности ученика, научности, примерености, поступности, систематичности и очигледности), као и адекватну примену оних наставних облика, 

метода, поступака и средстава чију су вредност утврдиле савремена пракса и методика наставе српског језика и књижевности (пре свега: разни 

видови групног и индивидуалног рада примерени могућностима ученика, методе - дијалошка, текстуално-графичке демонстрације и самосталних 

радова ученика, средства - уџбеници, приручници, разне врсте текстова и графичких приказа, графофолије, наставни и други филмови, радио и 

телевизијске емисије и сл.). Избор одређених наставних облика, метода, поступака и средстава условљен је, пре свега, наставним садржајем и 

циљевима (образовним, васпитним и функционалним), које треба остварити на једном часу српског језика и књижевности.  
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Редовна настава српског језика и књижевности изводи се у специјализованим учионицама и кабинетима за овај предмет, који треба да буду 

опремљени у складу са нормативима за средње стручне школе. Делимично, она се организује и у другим школским просторијама (библиотеци - 

медијатеци, читаоници, аудиовизуелној сали и сл.).  

У настави српског језика и књижевности користе се одобрени уџбеници и приручници и библиотечко-информацијска грађа од значаја за 

остваривање задатака и садржаја програма овог предмета, односно за систематско оспособљавање ученика за самостално коришћење разних 

извора сазнања у настави и ван ње.  

У односу на досадашњи, овај програм доноси извесне промене и новине, које треба имати у виду приликом планирања (глобалног и оперативног) 

и реализације предвиђених задатака и садржаја. Посебно су значајне ове промене и новине у програму: измењен је недељни и годишњи фонд 

часова у свим разредима средњих стручних школа као и начин расподеле предвиђеног годишњег фонда часова на поједине сегменте програма; 

обезбеђен је адекватнији однос између часова обраде и других типова часова: кориговани су циљ и задаци наставе; измењени су структура и 

садржаји подручја књижевност и језик; у програм је укључен садржај проучавања књижевног дела. Уведена је област лектире, укључени су нови 

аутори и наслови; одређени су основни књижевнотеоријски појмови који се усвајају током обраде одговарајућих дела: створени су предуслови за 

креативно испољавање наставника и прилагођавање васпитно-образовног рада различитим ситуацијама у пракси, као и за појачавање стваралачке 

сарадње наставника и ученика.  

КЊИЖЕВНОСТ  

Ово програмско-тематско подручје обухвата најзначајнија дела из српске и светске књижевности, која су распоређена у књижевноисторијском 

континуитету од старог века до данас.  

Од историјског континуитета одступа се само у поглављу увод у проучавање књижевног дела у И разреду и проучавање књижевног дела у ИВ 

разреду, као и у поглављу лектира.  

Програм И разреда је за почетак предвидео увод у проучавање књижевног дела (књижевнотеоријски приступ) како би се избегло нагло 

прелажење са тематског проучавања, карактеристичног за наставу овог предмета у основној школи, на проучавање историје књижевности, тј. 

изучавање књижевноуметничких дела у историјском контексту. Уз тај основни разлог треба имати у виду и друга преимућства оваквог приступа: 

наставник ће стећи увид у књижевноисторијска знања која су ученици понели из основне школе. Та знања ће се систематизовати, проширити и 

продубити, чиме ће се остварити ваљанији пут за сложенији и студиознији приступ књижевним делима какав захтева програм књижевности у 

средњим стручним школама.  

Наставник српског језика и књижевности у средњим стручним школама треба да пође од претпоставке да је ученик у основној школи стекао 

основна знања:  

- из теорије књижевности: тема, мотив, фабула; лик, карактер; структура прозног књижевног дела; књижевни родови и врсте;основна 

језичкостилска изражајна средства; усмена и писана књижевност; структура лирске песме; стих, строфа, рима, ритам; структура драмског дела; 

дијалог, монолог, драмска врста, драма и позориште, филм, радио-драма, телевизијска драма;  

- из основа сценске и филмске културе: слика, реч, звук, филмска музика, ситуација, радња, јунаци филма, елементи филмског израза, филмске 

врсте, од синопсиса до сценарија; филм, телевизија, књижевност (сличност и разлике).  
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Са стеченим знањима, која се у програму средњих стручних школа проширују и продубљују, ученик може активно да учествује у интерпретацији 

књижевног дела.  

Проучавање књижевног дела дато је, такође посебно место у ИВ разреду, када су ученици зрелији и способнији за упознавање слојевитије 

структуре књижевноуметничког дела и књижевних методологија.  

Интерпретативно-аналитички методички систем је основни вид наставе књижевности и њега треба доследно примењивати приликом упознавања 

ученика са изабраним књижевним делима која су предвиђена програмом. Наравно, не треба очекивати да се сва програмом предвиђена дела 

обрађују на нивоу интерпретације као најпотребнијег аналитичко-синтетичког приступа књижевном делу. Наставник треба да процени на којим 

ће делима радити интерпретацију, а на којим осврт, приказ или, пак, проблемско-стваралачки методички систем.  

Нема сумње да овакав програм књижевности у средњим стручним школама повремено тражи и примену експликативног методичког система када 

се мора чути наставникова реч, и то најчешће приликом давања информација о епохама које се проучавају, као и у свим другим ситуацијама у 

којима наставник не може рачунати на ученикова предзнања (на пример: основне информације о почецима писмености, да је његов говор модел 

правилног, чистог и богатог језика каквом треба да теже његови ученици).  

Књижевна дела из програма лектира имају равноправан третман са делима из обавезног програма књижевности и обрађују се по истом 

методичком систему. Треба напоменути да се из лектире која је дата по избору ученика и наставника не морају обрадити сви писци, већ 

књижевно дело оног писца за које се опредељују ученици и наставник.  

ЈЕЗИК  

Програм наставе језика у средњим стручним школама конципиран је тако да омогући ученицима стицање знања и о језику као друштвеној појави 

и о језику као систему знакова. Циљ је да ученици, поред знања о свом матерњем језику, стекну и опште лингвистичка односно 

социолингвистичка знања неопходна образованом човеку. Ова општа знања су функционално повезана са наставом матерњег језика. Главни део 

тих знања обрађује се у сегменту општи појмови о језику (на почетку програма за први и на крају програма за четврти разред). Као у уводном 

делу сегмента књижевни језик (у првом разреду) и сегменту језички систем и науке које се њиме баве; али се општи појмови обрађују и током 

целе наставе - у вези са одговарајућим партијама о српском као матерњем језику. Инсистирање на једном теоријски и методички вишем нивоу 

изучавању језичких појава даје нови квалитет настави која обухвата и знања с којима су се ученици сретали у основној школи. Ова знања, поред 

своје општеобразовне вредности и значаја за олакшавање и побољшавање наставе српског језика, треба да послуже и лакшем савлађивању 

градива из страних језика.  

Део програма књижевни језик (први и други разред) вишеструко је значајан. Његовом реализацијом ученици треба да стекну знања и изграде 

одговарајуће ставове о српском књижевном језику и о значају књижевнојезичке норме и језичке културе. Овај део програма укључује и наставу о 

развоју књижевног језика.  

У сегменту програма посвећеног организацији и функционисању језичког система не обрађују се само чисто граматички аспекти језичког система 

већ се обухватају и функционални аспекти. Зато су, између осталог, у синтаксу унети и елементи лингвистике текста и граматике. Посебан је 

значај дат лексикологији (која се надовезује на део о творби речи), и то не само да би ученици стекли више знања о речничком благу свога језика 

него и да би развили правилан однос према разним појавама у лексици.  
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У обради свих сегмената програма треба се надовезивати на знања која су ученици стекли током претходног школовања. Међутим, овде није реч 

о простом обнављању и утврђивању раније стечених знања, него о добијању целовите слике о српском језику, и као што је већ речено, о усвајању 

једног квалитативно вишег приступа проучавању језичке организације и језичких законитости.  

Веома је важно да се настава језика повеже са осталим деловима овог наставног предмета. Наиме, ова настава пружа лингвистичка знања која ће 

бити подлога за тумачење језика и стила књижевних дела, с тим што ова дела пружају и одговарајући материјал за уочавање естетске функције 

језика. С друге стране, настава језика се мора повезати и са наставом културе изражавања. Тиме ће лингвистичка знања (о акценатском систему, 

творби речи, лексикологији, синтакси итд.), као и проучавање правописа, допринети да ученици боље и поступније усвоје књижевнојезичку 

норму и да побољшају своје изражајне способности.  

КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА  

Вежбе у усменом изражавању треба у средњим стручним школама да дају одређени степен правилне артикулације, дикције, интонације, ритма и 

темпа у читању и казивању лирског, епског и драмског текста. Ове се вежбе, по правилу, реализују у току обраде књижевног текста на тај начин 

што ће наставник, директно, својим читањем, говорењем или уз помоћ снимка, анализирати одговарајуће елементе правилног усменог 

изражавања како би их ученици уочили. Стечена сазнања трансформишу се у вештине и умења на тај начин што ученици интерпретирањем 

књижевних текстова настоје да сами достигну одговарајући степен вештине и умења ове врсте. Стечене способности се даље увежбавају 

различитим облицима усменог изражавања ученика (извештавање, расправљање, реферисање и др.). Већина предвиђених облика ове наставе 

непосредно се укључује у наставу књижевности или примене за израду писмених састава.  

У првом разреду (делимично и у другом) веома је упутно да наставник ученицима демонстрира методологију израде писменог састава. У том 

смислу корисно је комбиновати индукцију и дедукцију. На одабраном узорку (расправа, извештај и др.) треба анализирати његову композицију, 

функцију одељака и остале елементе (примереност стила и сл.). Затим се ученицима може дати задатак да припреме грађу о једној теми, али да 

прикупљену грађу не обликују већ да се то уради на часу. Вежба у методологији израде писменог састава на основу прикупљене грађе требало би 

да буде демонстрација целокупног поступка израде писменог састава: од анализе теме, одређивања њеног тежишта, селекције прикупљене грађе, 

распореда појединости с гледишта добре композиције, до обликовања грађе и рада на усавршавању текста. Рационализација наставе у овом послу 

постиже се на тај начин што ће узорак текста бити у вези с књижевним делом из програма за одређени разред.  

И диференцирање функционалних стилова ваља обављати на узорцима које је наставник одабрао. Да би ученик био оспособљен да свој језик и 

начин изражавања подеси врсти писменог састава (излагања), треба да напише конкретан састав (припреми излагање). Вежбе ове врсте треба 

понављати све док сваки ученик не буде оспособљен да се служи одређеним облицима изражавања. Да би се постигао већи наставни учинак, 

корисно је наћи неопходну психолошку мотивацију. Због тога ученике треба обавестити не само о коначном циљу који се жели постићи 

одређеним системом вежбања него и о сврсисходности појединих парцијалних вежбања која чине интегралну целину. Тако, на пример, ако су 

ученици обавештени да ће следећи писмени задатак бити у форми расправе или приказа, онда и конкретне вежбе треба да буду подређене том 

циљу. Наставник ће на одабраном моделу конкретног облика изражавања показати ученицима његове битне карактеристике, подразумевајући ту 

и примереност језика и стила. После тога ученици у форми домаћег задатка чине прве покушаје да самостално напишу састав одређене врсте. 

Читањем и коментарисањем домаћих задатака ученици се даље оспособљавају у писменом изражавању и овладавању одређеним врстама састава. 
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Када је наставник стекао утисак да су сви ученици релативно овладали одређеном врстом писменог изражавања, утврђује час израде школског 

писменог задатка. Резултати таквог поступка показују се у школском писменом задатку, па се на основу њих планира даљи рад на усавршавању 

културе изражавања ученика. Ако више ученика не постигне одређени успех, цео се процес понавља.  

Оквирни број часова који је предвиђен за усмено и писмено изражавање означава укупно време, а не и број вежби у току наставне године 

(препоручује се организовање већег броја краћих вежби с прецизно одређеним циљевима).  

Током наставне године ученицима се дају писмени задаци (у складу са облицима и врстама наведеним у програму културе изражавања). По 

правилу, наставник је обавезан да прегледа и анализира задатке свих ученика. Одабрани задаци (не само најуспешнији) читају се и коментаришу 

на часу (делу часа). Поред писмених, у складу са захтевима програма, наставник даје ученицима и друге врсте конкретних домаћих задатака 

(усмених, практичних - примерених могућностима ученика и њиховој оптерећености разним обавезама).  

Израда школског писменог задатка, по правилу, траје један час. Изузетно, кад то поједини облици писменог изражавања изискују, израда задатака 

може трајати и дуже од једног часа.  

 

 

 

 

Образовни профил: Mашински техничар за компјутерско конструисање 

Предмет: Eнглески језик 

Разред: Други 

Службени гласник РС-Просветни гласник:  („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – УС) 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 74 / / / 74 

Недељни 2 / / / 2 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ:   

Ученици: 

- развијају језичке вештине: слушање, читање, говор, писање у оквиру теме  

- активирају и развијају речник у оквиру теме 
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- изражавају *комуникативне функције  у оквиру теме 

- стичу и примењују *знања о језику  у оквиру теме 

*  Комуникативне функције 

      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 изражавањеслагања и неслагања 

17. Тражење и давање дозволе 

18. Исказивање честитки 

19. Исказивање препоруке 

20. Изражавање хитности и обавезности 

21. Исказивање сумње и несигурности 

I РЕЧЕНИЦА 

- Сви типови упитних реченица 

- Директна и индиректна питања 

- Индиректни говор: само рецептивно -изјаве са променом глаголских времена 

- Одређене релативне клаузе 

II ИМЕНИЧКА ГРУПА 

1. Члан (Разлике између одређеног и неодређеног члана у ширем контексту)  

2. Именице (Бројиве и небројиве именице)  
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      3. Заменички облици  -заменице  -  детерминатори 

     4. Придеви  (Обновити компарацију придева) 

     5. Бројеви  (Обновити просте и редне бројеве ) 

III ГЛАГОЛСКАГРУПА 

1. Глаголи 

- Обновити разлику у употреби  Present Simple, Present Continuous; Past Simple, Past Continuous  

- Обновити све употребе Present Perfect  

- Past perfect  

- Used to 

- Обновити и утврдити начине за изражавање будућности, планова у будућности (going to, will)  

      - Модални глаголи: should, must, will, may, might  

      - Пасивне конструкције – садашње и прошло време – the Present Simple, Past Simple (продуктивно и рецептивно),  

      - Present perfect passive (рецептивно) 

      2 . Предлози, најчешћи предлози за оријентацију у времену и простору. 

      3. Кондиционал први и други (и рецептивно и продуктвно) 

Задаци: 

Оперативни задаци на нивоу језичких вештина  

СЛУШАЊЕ   Оспособљавање ученика за разумевање усменог говора. 

ЧИТАЊЕ   Оспособљавање ученика за функционално читање и разумевање различитих, узрасно и садржајно примерених врста текстова ради 

информисања, извршавања упутстава и остварења естетског доживљаја (читање ради личног задовољства).  

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

ПИСАЊЕ   Оспособљавање ученика за писање краћих текстова различитог садржаја. 

СОЦИОКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА   Стицање и овладавање социокултурним компетенцијама неопходним за писану и усмену употребу 

језика. 

МЕДИЈАЦИЈА И ПРЕВОЂЕЊЕ   У ситуацији када посредује између особа (вршњака или одраслих) које не могу да се споразумевају, у 

неформалним ситуацијама, сажимајући и делом преводећи,  ученик може да користи  усмену медијацију или писану медијацију и превођење. 

Активности наставника: 

-  Даје упутства и објашњења ученицима, бележи и благовремено обавештава ученике о њиховом напретку. 

Активности ученика: 

- Разуме разговетан говор или краћи текст о теми.  

- Учествује у разговору о теми. 

- Може да напише или каже кратке одговоре на питања из дате теме. 
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Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  по 

теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Образовање и култура 

2.СТ.1.5.2 

2.СТ.2.5.2 

2.СТ.1.4.2 

2.СТ.2.4.2 

2.СТ.1.2.5 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.1.4 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.4.4 

На крају наставне теме ученик ће бити у стању 

да: говори о школском животу, о будућности, 

да даје понуде и предлоге, дискутује о 

друштвеним питањимаприча о правилима, пита 

и даје савете, и употреби граматичке 

јединице:will and going to, zero conditional, first 

conditional,may, might, will, expressing 

probability, second conditional, I wish, must, have 

to... ,   примени знање стечено на часовима на 

конкретним примерима кроз вежбу, уз помоћ 

модела напише формално писмо . Ученик ће 

бити у стању да: на основу урађене контролне 

вежбе сагледа у којој мери је савладао наставне 

јединице обрађене и утврђене на  претходним 

часовима. 

Српски језик и 

књижевност 

22 8 14 

2. Животне приче и догађаји 

2.СТ.1.5.2 

2.СТ.2.5.2 

2.СТ.1.4.2 

2.СТ.2.4.2 

2.СТ.1.2.5 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.1.4 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.4.4 

На крају наставне теме ученик ће бити у стању 

да: говори о успеху и спорту, највећим 

достигнућима у људској историји, изражава и 

оправдава своје мишљење, оправдава своја 

мишљења.препозна и употреби граматичке 

јединице:други кондиционал, past perfect,used 

to I wish verbs+prepositions ,   примени знање 

стечено на часовима на конкретним примерима 

кроз вежбу, уз помоћ модела напише 

аргументативни есеј. 

Ученик ће бити у стању да: на основу урађеног 

писменог задатка сагледа у којој мери је 

савладао наставне јединице обрађене и 

Српски језик и 

књижевност 

22 8 14 
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утврђене на  претходним часовима, на основу 

урађене исправке писменог задатка сагледа 

грешке које је правио и научи оно што није 

знао. 

3. 
Медији- штампа, 

телевизија 

2.СТ.1.5.2 

2.СТ.2.5.2 

2.СТ.1.4.2 

2.СТ.2.4.2 

2.СТ.1.2.5 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.1.4 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.4.4 

Ученик ће бити у стању да: на основу урађеног 

писменог задатка сагледа у којој мери је 

савладао наставне јединице обрађене и 

утврђене на  претходним часовима, на основу 

урађене исправке писменог задатка сагледа 

грешке које је правио и научи оно што није 

знао. 

На крају наставне теме ученик ће бити у стању 

да: разуме и дискутује о причама из новина, 

уради анкету, прича о филмовима, да 

саопштава и реагује на вести, да напише 

критику филма, да дискутује о друштвеним и 

еколошким питањима, опише процес; препозна 

и употреби граматичке јединице: reported 

speech, question tags, the passive, past, present, 

future simple, present perfect  примени знање 

стечено на часовима на конкретним примерима 

кроз вежбу. Ученик ће бити у стању да: на 

основу урађене контролне вежбе сагледа у 

којој мери је савладао наставне јединице 

обрађене и утврђене на  претходним часовима. 

Ученик ће бити у стању да: сагледа у којој 

мери је савладао наставне јединице обрађене и 

утврђене на  претходним часовима. 

Српски језик и 

књижевност 

22 8 14 

4. Језик струке 

2.СТ.2.2.5 

 

2.СТ.2.5.2 

2.СТ.2.3.5 

Ученик ће бити у стању да: прочита и преведе 

текстове о својој струци, одговори на питања о 

текстoвима обрађеним на  часовима чија је 

тема језик струке, преприча текстове, употреби 

Српски језик и 

књижевност 
8 4 4 
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 речи везане за језик струке у конкретним 

примерима. 

Начини 

оцењивања 

усменим путем, контролна вежба, 

писмени задатак, посматрање 

активности на часу 

                                                                     Укупно: 74 28 46 

 

Образовни стандарди: 

• 2.СТ.1.5.2 Саставља кратке, разумљиве реченице користећи једноставне језичке структуре. 

• 2.СТ.2.5.2 Правилно разуме и користи већи број сложенијих језичких структура. 

• 2.СТ.1.4.2 Пише приватно писмо о аспектима из свакодневног живота (нпр. Описује људе, догађаје, места, осећања). 

• 2.СТ.2.4.2 У приватној преписци, тражи или преноси информације, износи лични став и аргументе 

• 2.СТ.1.2.5 Разуме кратке адаптиране одломке књижевних дела, и друге поједностављене текстове који се односе на 

цивилизацијске тековине, културу и обичаје свог и других народа. 

• 2.СТ.1.3.7 Излаже једноставне, блиске садржаје у вези са културом и традицијом свог и других народа. 

• 2.СТ.1.1.4 Схвата смисао прилагођеног аудио и видео записа у вези с темама из свакодневног живота (стандардни говор, 

разговетни изговор и спор ритам излагања 

• 2.СТ.1.4.4 Пише једноставне текстове према моделу, уз помоћ илустрација, табела, слика, графикона, детаљних 

упутстава. 

• 2.СТ.2.2.5 Проналази специфичне појединости у дужем тексту са претежно сложеним структурама, у коме се износе 

мишљења, аргументи и критике(нпр. новински чланци и стручни текстови). 

• 2.СТ.2.3.5 Излаже већ припремљену презентацију о темама из свог окружења или струке. 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

1. слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом који чита наставник или који ученици чују са звучих записа;. 

2. рад у паровима, малим и великим групама (мини-дијалози, игра по улогама, симулације,  итд.); 

3. мануалне активности (израда паноа, презентација, зидних новина, постера за учионицу или родитеље и сл.); 

4. дебате и дискусије примерене узрасту (дебате представљају унапред припремљене аргументоване монологе са ограниченим трајањем, док 

су дискусије спонтаније и неприпремљене интеракције на одређену тему); 
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Образовни профил: Машински техничар за компјутерско конструисање 

Предмет: Историја 

Разред: Други 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 72 / / / 72 

Недељни 2 / / / 2 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ:  

Циљ наставе историје је стицање хуманистичког образовања и развијање историјске свести; разумевање историјског простора и времена, 

историјских догађаја, појава и процеса и улоге истакнутих личности; развијање индивидуалног и националног идентитета; стицање и 

проширивање знања, развијање вештина и формирање ставова неопходних за разумевање савременог света; 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. 

Задаци:  

 Задаци наставе историје су да ученици: 

- стекну и прошире знања о националној и општој историји (политичкој, економској, друштвеној, културној...), да разумеју узроке и последице 

историјских догађаја, појава и процеса, и улогу истакнутих личности у развоју људског друштва;  

- поседују свест о повезаности појава из прошлости са појавама из садашњости;  

- разумеју да национална историја представља саставни део регионалне, европске и глобалне историје;  

- развијају истраживачки дух и критички однос према прошлости;  

- буду оспособљени за проналажење, прикупљање и коришћење информација датих у различитим симболичким модалитетима (историјске карте, 

графикони, табеле...) и њихово повезивање са претходним историјским знањем;  

- буду оспособљени да препознају различита тумачења истих историјских догађаја;  

- повезују стечена знања и вештине са садржајима сродних наставних предмета;  
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- буду оспособљени за примену стечених знања и практичних вештина у свакодневном животу;  

- унапређују вештине неопходне за индивидуални и тимски рад (комуникативност, образлагање сопствених ставова, аргументовани дијалог...);  

- развијају одговорност, систематичност, прецизност и позитиван став према учењу;  

- развијају свест о квалитету стеченог знања и потреби сталног усавршавања. 

Активности наставника:  Излаже наставни садржај, мотивише узченике, подстиче на дискусију, поставља питања, даје повратну информацију о 

напредовању ученика 

Активности ученика: Прате излагање наставника, закључују, постављају и одговарају на питања, повезују, раде и презентују реферате о 

личностима и догађајима. 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  по 

теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. 

Свет у другој половини 

XIX и почетком XX века 

2.ИС.1.1.1 

2.ИС.1.2.2 

2.ИС.1.2.3 

Уочиће узроке успона и падова држава 

савремене епохе, знати основне облике 

либерализма и империјализма. Знаће 

најзначајнија културна и научна достигнућа и 

уочиће њихов утицај на свакодневни живот 

људи. 

Знати знамените личности с краја 19. века и 

разумеће њихову улогу у историјској епохи. 

Српски језик, 

Верска настава, 

Социологија, 

Грађанско 

васпитање, 

Филозофија 

5 4 1 

2. 

Србија и Црна Гора и 

њихови суседи у другој 

половини XIX и почетком 

XX века 
2.ИС.1.1.1 

2.ИС.1.2.2 

2.ИС.1.2.3 

Ученик ће бити у стању да на карти покаже 

простор који насељавају Срби и 

променљивост граница према Османском 

царству и Аустроугарској. Знати основне 

карактеристике државног уређења као и 

утицај других држава  на уређење Србије и 

Црне Горе. Знаће да уочи утицај географских 

фактора на развој привреде. 

Српски језик, 

Верска настава, 

Социологија, 

Грађанско 

васпитање, 

Филозофија 

17 12 5 
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3. 

Први светски рат 

2.ИС.1.1.1 

2.ИС.1.2.2 

2.ИС.1.2.3 

Разумети узроке, поводе и последице Првог 

светског рата. 

Знати све о учешћу Србије и Црне Горе у 

Првом светском рату 

Српски језик, 

Верска настава, 

Социологија, 

Грађанско 

васпитање, 

Филозофија 

9 6 3 

4. 

Свет између два светска 

рата 
2.ИС.1.1.1 

2.ИС.1.2.2 

2.ИС.1.2.3 

Разумети односе европских држава између два 

рата.  

Српски језик, 

Верска настава, 

Социологија, 

Грађанско 

васпитање, 

Филозофија 

7 5 2 

5. 

Краљевина 

СХС/Југославија у 

међуратном периоду 
2.ИС.1.1.1 

2.ИС.1.2.2 

2.ИС.1.2.3 

Знати све о настанку краљевине СХС, њеном 

функционисању и односима према суседним и 

европским државама. 

Српски језик, 

Верска настава, 

Социологија, 

Грађанско 

васпитање, 

Филозофија 

7 5 2 

6. 

Други светски рат 1939-

1945 
2.ИС.1.1.1 

2.ИС.1.2.2 

2.ИС.1.2.3 

Упознати узроке, поводе и последице Другог 

светског рата. Упознати се са покретима 

отпора и најзначајнијим биткама Другог 

светског рата. 

Српски језик, 

Верска настава, 

Социологија, 

Грађанско 

васпитање, 

Филозофија 

16 12 4 

7. 

Свет после Другог 

светског рата 
2.ИС.1.1.1 

2.ИС.1.2.2 

2.ИС.1.2.3 

Упознати међународне односе , блоковске 

поделе и покрет несврстаних. 

Српски језик, 

Верска настава, 

Социологија, 

Грађанско 

васпитање, 

Филозофија 

3 2 1 
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8. 

Југославија после II 

другог светског рата 
2.ИС.1.1.1 

2.ИС.1.2.2 

2.ИС.1.2.3 

Економски и привредни развој земље после 

Другог светског рата и њен однос према 

суседима и великим силама. 

Српски језик, 

Верска настава, 

Социологија, 

Грађанско 

васпитање, 

Филозофија 

8 6 2 

Начини 

оцењивања 

Усмено одговарање, контролне 

вежбе, пројекти ученика 
                                                                     Укупно: 72 52 20 

 

Образовни стандарди: 

 

2. ИС. 1.1.1. Разуме значење основних истроријских и појмова историјске науке 

2. ИС. 1.2.2 Уочава да постоје различита виђења исте историјске појаве на основу поређења више историјских извора 

2.ИС. 1.2.3 Препознаје предрасуде, стереотипе, пропаганду и друге видове пристасности у тумачењу појава у историјским и 

савременим изворима информација. 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

 

Полазну тачку програма чине циљ и задаци овог предмета, чија ће  реализација бити прилагођена узрасту и развојним карактеристикама ученика. 

Садржаји ће бити прилагођани ученицима, како би најлакше и најбрже достигли наведени циљ.  

При томе, наставници ће настојати да, коришћењем разноврсних извора и релевантне историографске и етнографско-антрополошке литературе, 

ученицима пруже могућност да стекну јасну представу о прошлости народа коме припадају, али и окружења у коме живе: какав им је био начин 

живота и које су значајне личности обележиле њихову историју. Искористиће се  велике могућности које историја као наративни предмет пружа у 

подстицању ученичке радозналости, која је у основи сваког сазнања. Наставни садржаји ће бити представљени као "прича", богата 

информацијама и детаљима, како би историјски догађаји, појаве и процеси били предочени јасно, детаљно и динамично. Настава ће помоћи  

ученицима у стварању што јасније представе не само о томе шта се десило, већ и зашто се десило и какве су последице проистекле.  

Посебно место у настави историје имају питања, она која поставља наставник ученицима, 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, како у фази утврђивања и систематизације градива, тако и у обради наставних 
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садржаја. У зависности од циља који наставник жели да оствари, питања могу имати различите функције: фокусирање пажње на неки садржај или 

аспект, подстицање поређења, трагање за појашњењем итд.  

Пожељно је што више користити различите облике организоване активности ученика (индивидуални рад, рад у пару, рад у групи, радионице или 

домаћи задаци, као што су семинарски радови, презентације, самостални и групни пројекти...).  

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 

омогућава ученицима да на очигледан и сликовит начин доживе простор на коме су се догађаји одвијали, олакшавајући им праћење промена на 

одређеној територији.  

Искористиће се  утицај наставе историје на развијање језичке и говорне културе (беседништва), будући да историјски садржаји богате и 

оплемењују језички фонд ученика. Неопходно је имати у виду интегративну функцију историје, која у образовном систему, где су знања 

подељена по наставним предметима, помаже ученицима да схвате повезаност и условљеност географских, економских и културних услова 

живота човека кроз простор и време.  

Одређене теме, по могућности, ће се настојати да се  реализују са одговарајућим садржајима из сродних предмета, а посебна пажња ће се  

посветити оспособљавању ученика за ефикасно коришћење информационо-комуникационих технологија (употреба Интернета, прављење Пауер 

поинт презентација, коришћење дигиталних аудио-визуелних материјала и израда реферата и матурског рада).  

 

 

 

 

Образовни профил:Машински техничар за компјутерско конструисање 

Предмет:Физичко васпитање 

Разред: Други 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи  74   74 

Недељни  2   2 
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Циљ и задаци 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 специфичним 

условима живота и рада. 

Задаци:Задаци наставе физичког васпитања су: 

- 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.  

Садржаји програма усмерени су на:  

- развијање физичких способности  

- спортско-техничко образовање  

- повезивање физичког васпитања са животом и радом. 

Активности наставника:Упознаје ученике са циљевима и исходима наставе / учења, планом рада и начинима оцењивања; даје информације о 

наставној јединици, демонстрира је, прати вежбање ученика, континуирано прати њихов рад и напредак и оцењује их , организује групна 

такмичења ученика 

Активности ученика:Прате  усмено излагање наставника, прате презентовање градива и демонстрацију наставних јединица, вежбају, постављају 

питања, демонстрирају савладано градиво, учествују у групним такмичењима 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Атлетика  

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- Кратко опише основне карактеристике и правила 

атлетике,  

Екологија, 

биологија 20 2 18 



Машинска школа „Радоје Дакић“ 2018 -2022. 

 

 

630 

- Демонстрира  технику дисциплина из атлетике , 

поседује вештину, технику и тактику спортске игре 

као и вежбе из осталих програмом предвиђених 

садржаја 

2. 

Спортска гимнастика – 

вежбе на справама  и  

тлу 

 

 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

Демонстрира  технику дисциплина из гимнастике 

(вежби на справама и тлу) , поседује вештину, 

технику и тактику спортске игре као и вежбе из 

осталих програмом предвиђених садржаја 

Екологија, 

биологија 

10 / 10 

3. 
Спортска игра по избору 

 
 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- 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 активностимаи правилном исхраном; 

Екологија, 

биологија 

44 2 42 
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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 је у својим активностима. 

- Се правилно односи према окружењу у којме вежба, 

рекреира се и бави се спортом, што преноси у 

свакодневни живот 

Начини 

оцењивања 

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.  

                                                                     Укупно: 74 4 70 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

Програм физичког васпитања је наставак програма физичког васпитања у основној школи, с тим што је усмерен на још интензивније остваривање 

индивидуалних и друштвених потреба у области физичке културе. Ради тога, овај програм заснован је на индивидуализацији процеса физичког 

васпитања:  
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- обезбеђује повезивање знања са животом и праксом и каснијим опредељењима ученика;  

- заснован је на изборној настави за коју се ученици определе према свом афинитету и потребама;  

- обавезује школу на остваривање одређених задатака у овој области.  

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА  

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 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;  

мерење и тестирање;  

практична настава.  

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.  
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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.  

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 (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:  

Први разред до 12 км (укупно у оба правца);  

Други разред до 14 км (укупно у оба правца);  

Трећи разред до 16 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 које одреди Савез 

за школски спорт и олимпијско васпитање Србије које је уједно и организатор ових такмичења. 
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Образовни профил: Машински техничар за компјутерско конструисање 

Предмет: Математика 

Разред: Други 

Службени гласник РС-Просветни гласник:   1 / 2005. 

 

Годишњи и недељни фонд часова   

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 148 / / / 148 

Недељни 4 / / / 4 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ наставе математике је да ученици усвојезнања,развијувештине, формирају ставове потребне за схватање појава и законитости у природи, 

решавање разноврсних задатака из струке и свакодневног живота, наставак математичког образовања и самообразовања и развијање личности 

ученика. 

Задаци наставе математике су: 

- 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 простори разумевање узајамних односа геометријских фигура; 

- Развијање систематичности, уредности, прецизности, темељности, истрајности, критичности у раду; 

- Оспособљавање за примену стечених знања како у математици тако и у осталим предметима; 

- Формирање математичке културе која подразумева свест о универзалности и примени математике и математичког начина мишљења; 

- Развијање способности потребних за решавање проблема и нових ситуација у процесу рада и свакодневном животу. 

Активности наставника: 

- редовно пратити рад и залагање ученика на часу, 

- водити рачуна о индивидуализацији приступу ученику, 

- подстицати ученике да опажају, примењују, препознају, упоређују, изводе закључке,  повезују знања са другим областима и другим 

предметима, решавају проблеме, практично примењују омогућити подстицајну средину за рад и учење, 

- охрабрује, помаже и подстиче ученике, 

- инсистирати на систематичности у раду и поштовању принципа и правила рада, 
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- инсистирати на практичној примени стечених знања, 

- оцењивањем мотивисати ученике за учење, 

- оцењивањем проценити ниво постигнућа ученика. 

Активности ученика: 

- активан приступ при излагању новог градива и изради задатака на часу, 

- практична примена стечених знања, 

- активно учешће у раду, 

- самопроцењивање напретка, 

- навести очекиване активности ученика с обзиром на тему ( запажа, упоређује, примењује, повезује, решава проблем, организује, повезује 

знања са другим областима, ослања се на претходно искуство.... ). 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова по 

теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1 
СТЕПЕНОВАЊЕ И 

КОРЕНОВАЊЕ 

2.МА.1.1.2. 

2.МА.2.1.2. 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

-дефинише појам степена и израчуна степен 

са целобројним изложиоцем; 

-повезује операције са степенима, посебно 

степен броја 10 и то примењује у физици и 

ОЕТ; 

-наведе својства операција са степенима и 

примени их у трансформацијама израза; 

-примењује основне операције са коренима; 

-дефинише степен са рационалним 

изложиоцем, повезује степен и корен, 

пребацује из једног облика у други; 

-рационише именилац разломка у 

једноставним случајевима; 

-дефинише појмове имагинарна јединица и 

комплексан број; 

-сабере,одузме,помножи и подели два 

Физика, 

хемија, 

основи 

електротех. 

28 10 18 
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комплексна броја; 

-одреди конјугован број датог комплексног 

броја; 

-израчуна модул комплексног броја. 

2 

КВАДРАТНА 

ЈЕДНАЧИНА И 

КВАДРАТНА 

ФУНКЦИЈА 

2.МА.1.1.5. 

2.МА.1.1.6. 

2.МА.1.3.2.

*2.МА.1.3.

3.2.МА.2.1.

3.*2.MA.2.

1.5.* 

2.MA.2.1.6. 

* 

2.МА.2.1.7.

*  2 

.MA.3.1.2.*  

2.МА.3.1.4.

* 

2.МА.3.1.5.

*    

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

-реши непотпуне квадратне једначине у скупу 

R бројева; 

-наведе пример квадратне ј-не која нема 

решења у скупу R ; 

-примени образац  за решавање квадратне 

једначине; 

-примени  Виетове формуле; 

-одреди природу решења квадратне једначине; 

-растави квадратни трином на чиниоце; 

-скицира и анализира график квадратне 

функције (прочита нуле функције, максимум 

или минимум, имтервале монотоности); 

-реши једноставну квадратну неједначину; 

-реши систем линеарне и квадратне једначина; 

-графички реши систем линеарне и квадратне 

једначине; 

-реши систем једноставнијих квадратних 

једначина; 

-одреди област дефинисаности ирационалне 

једначине; 

-реши једноставну  ирационалну једначину  и 

неједначину. 

Физика, 

ОЕТ 
38 14 24 

3 

 

ЕКСПОНЕНЦИЈАЛНА 

И ЛОГАРИТАМСКА 

ФУНКЦИЈА 

2.МА.1.3.2.  

2.МА.2.1.3. 

2.МА.1.3.3. 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

-прикаже  графички експоненцијану функцију 

и објасни њене особине; 

-реши једноставније  експоненцијалне 

једначине; 

Физика, 

хемија, 

основи 

електротех. 

23 9 14 
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-прикаже графички логаритамску функцију 

као инверзну функцију експоненцијалне и 

наведе њене особине; 

-објасни појам  логаритама, наведе и примени 

правила логаритмовања; 

-реши једноставније  логаритамске  једначине. 

4 
ТРИГОНОМЕТРИЈСКЕ 

ФУНКЦИЈЕ  

2.МА.1.2.7.

2.МА.1.3.2. 

2.МА.1.3.3. 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

-дефинише основне тригонометријске 

функције и представи их  на 

тригонометријском кругу; 

-зна основне тригонометријске идентичности 

и примени их; 

-скицира графике функција и повеже то знање 

са ОЕТ; 

-примени адиционе формуле; 

-реши једноставније тригонометријске 

једначине (sinаx = b ) ; 

-дефинише синусну и косинусну теорему; 

-примени теорему на решавање троугла; 

-примени стечена знања у механици и физици. 

Физика, 

основи 

електротех. 

47 16 31 

7 
Писмени задаци са 

исправком 
   12 / 12 

Начини оцењивања 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. усмену проверу знања, 

2. писмене задатке, 

3. контроолне вежбе, 

4. посматрање активности 

на часу. 

Укупно:  148 49 99 
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Образовни стандарди: 

2.МА.1.1.2. Израчунававредност бројевног израза у коме се појављују сабирање, одузимање, множење, дељење, степеновање и кореновање и при 

томе по потреби користи калкулатор или одговарајући софтвер. 

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

2.МА.1.1.5. Решава једноставне проблеме који се своде на линеарне и квадратне једначине. 

2.МА.1.1.6. Решава једноставне проблеме који се своде на линеарне неједначине и једноставне квадратне неједначине. 

2.МА.1.3.2.* Разуме појам, израчунава вредност, користи и скицира график линеарне, квадратне, степене, (експоненцијалне, логаритамске и 

тригонометријских функција синуса и косинуса. ) 

2.МА.1.3.3. Анализира графички представљене функције (одређује нуле, знак, интервале монотоности, екстремне вредности и тумачи их у 

реалном контексту). 

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

одговарајући софтвер. 

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

2.МА.2.1.7.* Решава квадратнеи једноставне рационалне неједначине. 

2.MA.2.1.5. Трансформише алгебарске изразе. 

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

2.МА.3.1.4.* Решава једначине са параметрима. 

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

2.МА.1.3.2.* Разуме појам, израчунава вредност, користи и скицира график линеарне, квадратне, степене, експоненцијалне, логаритамске и 

(тригонометријских функција синуса и косинуса) 

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

одговарајући софтвер. 

2.МА.1.2.7. Примењује тригонометрију правоуглог троугла у једноставним реалним ситуацијама. 

Начин остваривања програма :  

Настава се изводи са целим одељењем у учионици . 

Поред обавезних писмених  задатака реализују се и писмене провере знања у облику тестова и контролних вежби.  

У реализацији садржаја програма  

поред традиционалних метода  дијалошка са фронталним  

обликом рада  комбинују се и различите методе активног учења,учење кроз пажљиво  

конструисане активности,  учење кроз рад, извршавање задатака и личну акцију  

која треба да доведе  до постављених исхода на основу којих се врши вредновање рада ученика. 
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Образовни профил: Машински техничар за компјутерско конструисање 

Предмет: Физика 

Разред: Други 

Службени гласник РС-Просветни гласник:"Сл. гласник СРС – Просветни гласник", бр. 6/90 и "Сл. гласник РС – Просветни гласник", бр. 4/91, 

7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 

10/2009, 5/2010, 8/2010 - испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015 i 11/2016) 

 

Годишњи и недељни фонд часова   

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 74 / / / 74 

Недељни 2 / / / 2 

 

Циљ и задаци 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; 

- Развијање свести о значају експеримента при упознавању, разумевању и проверавању физичких законитости; 

- Стицање способности за уочавање, формулисање и решавање једноставнијих проблема; 

- Схватање значаја физике за технику и природне науке; 

- Развијање способности и вештина за примену знања из физике у струци; 

- Стицање знања о природним ресурсима, њиховој ограничености и одрживом коришћењу; 

- Развијање правилног односа ученика према заштити, обнови и унапређењу животне средине; 

- Стицање основних сазнања о процесима и производима различитих технологија; 

- Развијање радних навика и одговорности. 

Активности наставника: 

- редовно пратити рад и залагање ученика на часу; 

- водити рачуна о индивидуализацији приступу ученику; 

- подстицати ученике да опажају, примењују, препознају, упоређују, изводе закључке,  повезују знања са другим областима и другим 

предметима, решавају проблеме, практично примењују омогућити подстицајну средину за рад и учење; 

- охрабрује, помаже и подстиче ученике; 
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- инсистира на систематичности у раду и поштовању принципа и правила рада; 

- инсистира на практичној примени стечених знања; 

- оцењивањем мотивише ученике за учење; 

- оцењивањем процењује ниво постигнућа ученика; 

Активности ученика: 

- активан приступ при излагању новог градива и изради задатака на часу; 

- практична примена стечених знања; 

- активно учешће у раду; 

- самопроцењивање напретка; 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Магнетно поље 

2.ФИ.1.3.1. 

2.ФИ.1.3.2. 

2.ФИ.1.3.3. 

2.ФИ.1.3.4. 

2.ФИ.1.3.5. 

2.ФИ.1.3.6. 

- Наведе основне особине и величине магнетног 

поља 

- Дефинише Лоренцову и Амперову силу 

- Дефинише електромагнетну индукцију, 

самоиндукцију и узајамну индукцију 

Математика, 

ОЕТ 
16 8 8 

2. Осцилације 

2.ФИ.1.1.1. 

2.ФИ.2.1.1. 

2.ФИ.3.1.3. 

- Дефинише хармонијске осцилације 

- Објасни пригушене, принудне осцилације 

- Разуме појаву резонанције и наведе неке 

примере из свакодневног живота где је ова 

појава заступљена 

- Објасни електромагнетне осцилације 

Математика, 

механика 
10 7 3 

3. Таласи 

2.ФИ.1.1.1. 

2.ФИ.1.1.6. 

2.ФИ.1.4.1. 

2.ФИ.1.4.2. 

- Дефинише механички талас и величине које га 

описују 

- Објасни шта је звук 

- Схвати електромагнетне таласе 

- Разуме појаву интерференције, дифракције и 

дисперзије светлости 

Математика, 

механика 
18 11 7 
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4. 
Основи квантне 

физике 

2.ФИ.1.5.1. 

2.ФИ.1.5.2. 

2.ФИ.2.5.3. 

2.ФИ.3.5.2. 

2.ФИ.3.5.4. 

- Дефинише  квант енергије 

- Разуме фотоелектрични ефекат 

- Објасни Де Брољеву теорију. 

Математика, 6 3 3 

5. 
Основи атомске и 

нуклеарне физике 

2.ФИ.1.5.2. 

2.ФИ.1.5.4. 

2.ФИ.1.5.5. 

2.ФИ.2.5.2. 

2.ФИ.2.5.3 

2.ФИ.2.5.4. 

- Објасни Борове постулате 

- Разуме принцип рада ласера 

- Дефинише структуру и особине атомског 

језгра 

- Разуме дефект масе 

- Дефинише врсте радиоактивног зрачења 

Математика, 

хемија 
16 10 6 

6. Лабораторијске вежбе 2.ФИ.1.1.8. 
- упознати са начином извођења лабораторијске 

вежбе: 
Математика 6  6 

Начини оцењивања 

1.усмену проверу знања 

2.писмену провера знања 

3. тестове знања 

4.праћење остварености 

исхода и стандарда 

Укупно: / 74 40 34 

 

Образовни стандарди: 

2.ФИ.1.1.1. Описује и објашњава физичке појаве: равномерно праволинијско кретање, равномерно променљиво праволинијско кретање, пренос 

притиска кроз течности и гасове, пливање тела, механичка осциловања и таласи. 

2.ФИ.1.1.6.Познаје услове за настајањезвукаи зна да наведењегова основна својства као механичког таласа 

2.ФИ.1.1.8. Користи уређаје и мерне инструменте за мерење физичких величина:растојање, временски интервал, маса, сила, 

притисак2.ФИ.1.2.1.Разликује параметре гаса и својства идеалних гасова; зна све мерне јединице у којима се изражавају 

2.ФИ.1.3.1.Описује и објашњава физичке појаве: деловање електричног поља нанаелектрисане честице и проводник, електростатичку заштиту, 

кретање наелектрисаних честица у електричном и магнетном пољу, магнетну интеракцију наелектрисања у кретању, узајамно деловање два 

паралелна праволинијска струјна проводника, појаву електромагнетне индукције, принцип рада генератора наизменичне струје 

2.ФИ.1.3.3.Познаје релације и физичке величине које описују деловање магнетног поља на наелектрисане честице и проводник са струјом 

(Лоренцова и Амперова сила). 
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2.ФИ.1.3.4.Разликује електромоторну силу и електрични напон, унутрашњу отпорност извора струје и електричну отпорност проводника и зна 

величине од којих зависи отпорност проводника. Разликује отпорности у колу једносмерне и наизменичне струје (термогена отпорност, 

капацитивна и индуктивна отпорност). 

2.ФИ.1.3.5.Уме да објасни појаву електромагнетне индукције и зна Фарадејев закон. 

2.ФИ.1.3.6.Наводи примере практичне примене знања из физике оелектричним и магнетним појавамаи решава једноставне проблеме и задатке 

користећи Кулонов, Омов и Џул-Ленцов закон и примењује их у пракси 

2.ФИ.1.4.1.Разуме природу светлости и њена основна својства (електромагнетна природа, видљиви део спектра, таласна дужина, фреквенција и 

брзина); уме да наброји и опише физичке појавевезане за таласну природу светлости.  

2.ФИ.1.4.2.Описује и објашњава спектар електромагнетних таласа у видљивом делу ибоје предмета. 

2.ФИ.1.5.1.Наводи својства фотона и микрочестица.  

2.ФИ.1.5.2.Описује основне појаве у микросвету, емисију и апсорпцију фотона, радиоактивност, фисију и фузију, рендгенско зрачење. 

2.ФИ.1.5.3.Описује основне моделе у атомској физици, Радефордов и Боров модел атома, модел језгра, модел молекула. 

2.ФИ.1.5.4.Набраја својстварендгенског и ласерског зрачења, као и алфа, бета и гама зрачења. 

2.ФИ.1.5.5.Препознаје опасност од електромагнетног и радиоактивног зрачења;зна основе дозиметрије;познаје примену изотопа, рендгенског и 

ласерског зрачења у медицини иосталим областима 

2.ФИ.2.1.1.Описује и објашњава физичке појаве: равномерно кружно кретање, равномерно променљиво кружно кретање, хоризонталан 

хитац,сударетела, протицање идеалне течности, појам средње брзине, законе одржања,хармонијске пригушене осцилације 

2.ФИ.2.5.2.Разумеосновна својства проводника, полупроводника и изолатора на основу зонске теорије кристала. Зна основна својства 

суперпроводника.  

2.ФИ.2.5.3.Објашњава појаве: фотоефекат, радиоактивност, трансмутација елемената, фисија, фузија, емисија и апсорпција зрачења, енергија везе, 

стимулисано зрачење и ласерски ефекат. 

2.ФИ.2.5.4.Објашњава основне моделе у атомској физици,Борове нивое енергије, изградњу периодног система, структуру језгра 

2.ФИ.3.1.3.Објашњавапојаве везане за принудне осцилације;пригушене осцилације, Доплеров ефекати слагање таласа;зна 

да решава сложене задатке о осцилацијама и таласима 

2.ФИ.3.5.2.Анализира појаве: фотоефекат, Комптонов ефекат, радиоактивност, рендгенско зрачење, зрачење апсолутног црног тела, нуклеарне 

реакције, закон радиоактивног распада. 

2.ФИ.3.5.4.Анализира Де Брољеву релацију, Хајзенбергове релацијенеодређености идуалну природу материје 

Начин остваривања програма :  Настава се изводи са целим одељењем у учионици . 

Поред обавезних писмених  задатака реализују се и писмене провере знања у облику тестова и контролних вежби.  

У реализацији садржаја програма поред традиционалних метода  дијалошка са фронталним обликом рада  комбинују се и различите методе 

активног учења ,учење кроз пажљиво конструисане активности; учење кроз рад, извршавање задатака и личну акцију која треба да доведе  до 

постављених исхода на основу којих се врши вредновање рада ученика  
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Образовни профил:Машински техничар за компјутерско конструисање 

Предмет: Биологија 

Разред: Други 

Службени гласник РС-Просветни гласник: ("Сл. гласник СРС – Просветнигласник", бр. 6/90 и "Сл. гласник РС – Просветнигласник", бр. 4/91, 

7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 

10/2009, 5/2010, 8/2010 - испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015 i 11/2016) 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 74 / / / 74 

Недељни 2 / / /  

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ наставе биологије је да ученици развију биолошку, општу научну и језичку писменост, да развију способности, вештине и ставове корисне у 

свакодневном животу и раду, да развију мотивацију за учење и интересовања за биологију као науку уз примену концепта одрживог развоја, 

етичности и права будућих генерација на очувану животну средину. 

 Задаци наставе биологије су да ученици: 

- усвоје наставне биологије са научног аспекта као основ за професионални развој и  наставак школовања; 

-разумеју опште законитости које владају у природи и прихвате их као основ за формирање сопствених и општих норми понашања према средини 

у којој живе; 

-стекну способност интегративно-мултидисциплинарног приступа наставним садржајима; 

-развију способност посматрања, уочавања, упоређивања и анализирања; 

-развију способност логичког, критичког мишљења и решавања проблема; 

-развију научну писменост, способност за писану и вербалну комуникацију на матерњем језику у биологији као науци; 

 -развију функционална знања из биологије; 

-развију способност коришћења информационих технологија; 

-развију способност проналажења, прикупљања и анализе биолошких материјала и података; 

-разумеју значај биолошке (органске) производње; 

- развију способност за рад у тиму, самовредновање, самостално презентовање резултата рада и вршњачко учење; 
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-прихвате да су очување природе и заштита животне средине, поштовање и чување националне и светске културне баштине, одговорно 

коришћење природних ресурса и заштита животиња њихови приоритетни задаци; 

- развију свест о важности здравља и практикују здраве стилове живота; 

 -развију толерантно, хумано понашање без обзира на националне, религијске, полне и друге разлике међу људима;  

-формирају радне навике и одговоран однос према раду; 

-оспособе се за самостално целоживотно учење.   

Активности наставника: 

 -Посредовање између ученика и градива, 

-Вођење процеса учења, 

-Предавањем упознати ученике са цитологијом, генетиком, развићем човека, физиологијом, анатомијом и репродуктивним здрављем човека, 

-Усмеравати ученике на коришћење различитих извора информација, како за актуелно градиво, тако и за целоживотно учење, 

-Идентификовати и пратити напредак у учењу и постигнућима ученика, 

-Оцењивањем проценити ниво постигнућа ученика 

Активности ученика: 

-Коришћење претходних знања и искустава и повезивање са новим садржајима, 

-Активно учашће у процесу учења кроз самостално проналажење информација из различитих извора, 

-Уочавање,  дефинисање и решавање проблема, 

-Индивидуални и групни рад на текстовима из дате области, 

-Јавно саопштавање о неком садржају,  

-Аргументовано дискутовање о проблему из области,  

-Израда пројектхих задатака 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. 
КАРАКТЕРИСТИКЕ 

ЖИВИХ БИЋА 

2.БИ.1.1.1 

2.БИ.2.1.1 

2.БИ.3.1.1 

2.БИ.3.1.1 

2.БИ.3.2.4 

Ученик: -уме да наведе најважније чињенице о 

основним својствима живих бића и уме да их 

објасни на карактеристичним примерима. 

-уме да објасни својства живих бића у мање 

типичним и атипичним случајевима. 

-разуме како основна својства живих бића указују 

 

2 2 / 
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на јединство живота. 

-познаје биолошке системе и управљање 

биолошким системима помоћу нервног система и 

хуморалне регулације. 

2. ВИРУСИ 
2.БИ.1.5.1 

 

-Ученик: познаје грађу вируса и њихово  

размножавање. 

-познаје различита обољења чији су изазивачи 

вируси. 

-зна да примени различите мере превенције у циљу 

спречавања вирусних обољења. 

 

2 1 1 

3. БАКТЕРИЈЕ 
2.БИ.1.5.1 

 

-Ученик: познаје грађу и опште карактеристике 

бактерија. 

-разуме значај бактерија у пољопривреди, 

индустрији и генетичком инжењерству. 

-познаје основне заразне болести, њихове 

изазиваче,одговарајуће мере превенције и личне 

мере хигијене; разуме основне узрочно последичне 

везе у овој области 

-разуме механизме имуног одговора на заразне 

болести. 

хемија 

3 2 1 

4. БИОЛОГИЈА ЋЕЛИЈЕ 

2.БИ.1.2.1 

2.БИ.1.3.1 

2.БИ.1.3.2 

2.БИ.2.3.1 

-Ученик: -зна основне чињенице о грађи ћелија и 

метаболичким процесима који се у њима одвијају; 

познаје различите типове ћелија; зна хијерархију 

нивоа организације живих система и разуме 

њихову повезаност.  

-уме да наведе основне чињенице о грађи, улози и 

значају биолошких макромолекула ( нуклеинских 

киселина и протеина) и њихову примену у 

биотехнологији 

-уме да наведе типове размножавања; зна који је 

значај митотичких и мејотичких деоба; разуме 

значај полног размножавања.  

хемиија 

8 5 3 
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-уме да повезује структуре и функције важних 

биолошких макромолекула (нуклеинских киселина 

и протеина  

5. МЕТАБОЛИЗАМ 2.БИ:1.2.3 

Ученик: -зна основне чињенице о физиологији 

живих бића и активно користи та знања у 

свакодневном животу. 

-познаје различите типове исхране живих бића. 

-разуме значај метаболизма и фотосинтезе за живи 

свет 

хемија 

3 2 1 

6. 

ЖИВОТНИ 

ФЕНОМЕНИ КОЈИ 

ПРОИСТИЧУ ИЗ 

МЕТАБОЛИЧКИХ 

ПРОЦЕСА 

2.БИ.1.2.4 

2.БИ.2.2.3 

Ученик: -познаје разлику између основног 

метеболизма и метаболизма при раду. 

-Разуме улогу нервног, мишићног, респираторног 

и кардиоваскуларног система у процесу рада. 

 

2 1 1 

7. 

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ 

НАУКЕ О 

НАСЛЕЂИВАЊУ 

2.БИ.1.3.3 

2.БИ.2.3.3 

 

Ученик: -уме да објасни организацију генетичког 

материјала у ћелији (укључујући појмове ген, алел, 

хромозом, геном, генотип, фенотип); примењује 

основна правила наслеђивања у решавању 

основних задатака и  зна да наведе неколико 

заразних болести. 

-зна како настаје варијабилност генетичког 

материјала и основне принципе популационе 

генетике и примењује та знања у рашавању 

конкретних здатака. 

-зна основне еволуционе механизме, основне 

типове селекције и разуме како природна 

селекција наследне варијабилности доводи до 

настанка нових врста. 

-примењује знања из генетике у методски 

одабраним проблем ситуцијма, посебно у генетици 

човека и конзервационој биологији. 

хемија 

8 5 3 
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8. ГЕНЕТИКА ЧОВЕКА 

2.БИ.1.3.3 

2.БИ.2.3.3 

 

Ученик: познаје наследну основу и утицај фактора 

средине средине  на појаву одређених особина 

човека и карактеристика личности.  

-зна значај породичне анамнезе у превенцији појаве 

наследних болести.   

-Спроводи мере значајне за будуће планирање 

породице.  

 

9 6 3 

9. 

ЕКОЛОГИЈА, ЗАШТИТА 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И 

ОДРЖИВИ РАЗВОЈ 

2.БИ.1.4.1. 

2.БИ.1.1.4. 

2.БИ.1.4.2. 

2.БИ.1.4.3. 

2.БИ.1.4.4 

2.БИ.2.4.1 

2.БИ.2.4.2 

2.БИ.2.4.3 

2.БИ.2.4.4 

2.БИ.3.1.1 

2.БИ.3.1.4 

2.БИ.3.4.3 

Ученик: - познаје основне еколошке појмове и 

разуме њихово значење (животна средина, 

станиште-биотоп,животна заједница-биоценоза, 

популација, еколошка ниша, еко-систем, 

биодиверзитет, биосфера). 

-познаје основне законитости и принципе у 

екологији и ослањајући се на те принципе уме да 

објасни основне процесе у еко-систему. 

-разуме на који начин поједини фактори неживе и 

живе природе утичу на организме (механизми 

дејства биотичких и абиотичких фактора). 

-зна да објасни како различити делови еко-система 

утичу један на други, а посебно у односу на циклусе 

кружена најважнијих елемената. 

-разуме функционисање еко-система, посебно 

токове материје и енергије у екосистему. 

  -познаје утицаје људског деловања на животну 

средину, основне мере заштите животне средине и 

разуме значај тих мера. 

-зна механизме штетног дејства загађујућих 

материја на медијуме животне средине, последице 

загађивања по живи свет, као и мере за њихово 

отклањање. 

-разуме и критички анализира конфликт између 

потреба економско-технол 

географија 

31 22 9 
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развоја људских заједница и потреба очувања 

природе и биодиверзитета  

 -схвата значај биодиверзитета и своју личну 

одговорност за заштиту природе и биодиверзитета. 

-зна које се мере могу применити и на основу којих 

критеријума, у заштити природе и биодиверзитет 

10. 

ЕКОЛОШКИ, 

ЗДРАВСТВЕНИ И 

СОЦИЈАЛНИ АСПЕКТИ 

ИНТЕГРАЛНОГ 

БИОЛОШКОГ 

ОБРАЗОВАЊА И 

ВАСПИТАЊА 

2.БИ.1.5.3 

2.БИ.1.5.4 

2.БИ.2.5.1 

2.БИ.3.5.4 

Ученик: -уме да идентификује елементе здравог 

начина живота и у односу на њих уме да процени 

сопствене животне навике (здрава исхрана, спорт). 

-уме да општа знања о променама у адолесценцији 

повеже са сопственим искуствима (посебно у вези 

са репродуктивнимз дрављем). 

-зна које су и како се примењују хигијенске мере и 

разуме смисао тих мера. 

-разуме механизме којима ризични облици 

понашања, дуготрајна изложеност јаким 

негативним емоцијама и страс доводе до развоја 

болести. 

 

6 4 2 

Начини 

оцењивања 

Евидентирање и оцењивање 

ученика путем усмене  и 

писмене провере знања, 

тестирања, израде презентација 

и пројеката  

Укупно: 74 50 24 

 

 

Образовни стандарди: 

- 2.Б.И.1.1.1. Уме да наведе најважније чињеницео основним својствима живих бића и уме да их објасни на 

карактеристчним примерима. 

- 2.Б.И.2.1.1. Уме да објасни основна својства живих бића у мање типичним и атипичним случајевима. 

- 2.Б.И.3.1.1. Разуме како основна својства живих бића указују на јединство живота. 

- 2.Б.И.3.2.4. Разуме интеракцију нервног и ендокриног система у одржавању хомеостазе и обезбеђивањуадаптивног 

понашања организма у променљивој средини. 
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- 2.Б.И.1.5.1. Познаје основне заразне болести, њихове изазиваче,одговарајуће мере превенције и личне мере хигијене. 

- 2.Б.И.1.2.1. Зна основне чињенице о грађи ћелија и метаболичким процесима који се у њима одвијају; познаје различите 

типове ћелија; зна хијерархију нивоа организације живих система и разуме њихову повезаност. 

- 2.Б.И.1.3.1. Уме да наведе основне чињенице о грађи, улози и значају биолошких макромолекула (нуклеинских киселина и 

протеине) и њихову примену у биотехнологији. 

- 2.Б.И.1.3.2. уме да наведе типове размножавања; зна који је значај митотичких и мејотичких деоба; разуме значај полног 

размножавања и познаје основне чињенице о животним циклусима методски одабраних представника живих бића, 

посебно човека. 

- 2.Б.И.1.2.3. Зна основне чињенице о физиологији живих бића и активно користи та знања у свакодневном  животу. 

- 2.Б.И.1.2.4. Уме да препозна једноствне хомеостатске механизме у организму; познаје последице нарушавања хомеостазе 

и решава једноставне проблемске ситуације нарушавања хомеостазе. 

- 2.Б.И.2.2.3. Разуме физиолошке процесе организма, њихову повезаност и активно примењује та знањаза очување свог 

здравља и непосредне околине. 

- 2.Б.И.1.3.3. Уме да објасни организацију генетичког материјала у ћелији (укључујући појмове ген, алел, хромозом, геном, 

генотип, фенотип); примењује основна правила наслеђивања у решавању једноствних задатака и зна да наведе неколико 

наследних болести. 

- 2.Б.И.2.3.3. Зна како настаје варијабилност генетичког материјала и основне принципе популационе генетике и примењује 

та знања у решавању конкретних задатака. 

- 2.Б.И.1.4.1. Познаје основне еколошке појмове и разуме њихово значење (животна средина, станиште,  биотоп, животна 

заједница- биоценоза, популација, еколошка ниша, еко-систем, биодиверзитет, биосфера). 

- 2.Б.И.1.4.2. Познаје основне законитости и принципе у екологији и ослањајући се на те принципе уме да објасни основне 

процесе у екосистему. 

- 2.Б.И.1.4.3.Схвата значај биодиверзитета и своју личну одговорност за заштиту природе и биодиверзитета. разуме значај 

тих мера. 

- 2.Б.И.1.5.1. Познаје основне заразне болести, њихове изазиваче, одговарајуће мере превенције и личне мере хигијене; 

разуме основне узрочно-последичне односе у овој области. 

- 2.Б.И.1.5.3. Уме да идентификује елементе здравог начина живота и у односу на њих уме да процени сопствене животне 

навике. 

- 2.Б.И.1.5.4. Уме да општа знања о променама у адолесценцији повеже са сопственим искуствима (посебно  у вези са 

репродуктивним здрављем). 

- 2.Б.И.2.4.1. Разуме на који начин поједини фактори неживе и живе природе утичу на организме (механизми дејства 

абиотичких и биотичких фактора). 
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- 2.Б.И.2.4.2. Зна да објасни како различити делови екосистема утичу један на други, а посебно у односу на циклусе 

кружења најважнијих елемената. 

- 2.Б.И.2.4.3. Зна које се мере могу применити  и на основу којих критеријума, у заштити природе и биодиверзитета. 

- 2.Б.И.2.4.4. Зна механизме штетног дејства загађујућих материја на медијуме животне средине, последице загађивања по 

живи свет, као и мере за њихово отлањање. 

- 2.Б.И.2.5.1. Зна које су и како се примењују колективне хигијенске мере и разуме смисао тих мера. 

- 2.Б.И.2.5.2. Зна које мере да примени и на који начин како би отклонио  или умањио дејство штетних чинилаца спољашње 

средине који су утицали на развој болести. 

- 2.Б.И.2.5.3. Критички анализира позитивне и негативне утицаје различитих животних стилова на здравље. 

- 2.Б.И.2.5.4. Зна који су критеријуми ризичног понашања  и уме да препозна  ситуације које носе такве ризике. 

- 2.Б.И.3.4.2. Разуме функционисање екосистема посебно токове материје и енергије у екосистему, као и развој и еволуцију 

екосистема. 

- 2.Б.И.3.4.3. Разуме и критички анализира конфликт између потреба економско-технолошког развоја људских заједница  и 

потреба очувања природе и биодиверзитета. 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

Реализацији програма претходи  добро планирање и израда глобалног (годишњег) и оперативних (месечних) планова рада. 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и исходима наставе, односно учења, планом рада и начинима евидентирања и 

оцењивања. 

Предмет се реализује кроз комбинацију различитих облика наставног рада и врста наставе (дидактичких модела) усклађених са 

програмским садржајима, циљевима и задацима наставе  биологије. 

Узимајући у обзир структуру програмских садржаја биологије за овај образовни профил, наставник може да примени широки 

опсег различитих облика, дидактичких модела, метода и средстава наставног рада. Нови садржаји који нису пропраћени 

постојећим уџбеницима, могу се реализовати употребом адекватних текстуалних и видео материјала. 

За реализацију биолошких садржаја примењиваће се проблемски, програмирани модел наставе.  

Најпогодније су активне наставне методе: метода демонстрације, метода илустрације алисе не могу занемарити ни монолошка и 

дијалошка метода. 

Предвиђене пројектне активности реализовати тимском наставом и радом у паровима. 

 За реализацију програма неопходно је да школа обезбеди минимум наставних средстава, паметну таблу или рачунар, пројектор и 

видео бим. 

Учениково успешно савладавање нставних садржајаподразумева правилно одређивање нивоа вспитно-образовних захтева: ниво 

обавештености, ниво разумевања и ниво примене.  

На нивоу обавештености ученици треба да познају: опште карактеристике живота, вирусе, бактерије као изазиваче болести; грађу 
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ћелије и процесе у њој, биологију развића, принципе генетике и еволуције и исказују одговоран однос према природи, њеној 

заштити и унапређивању. 

На нивоу разумевања ученици треба детаљније да познају грађу ћелије, процесе који су везани за живот ћелије и феномене који 

проистичу из тих процеса, да исказују критички однос према проблемима загађивања, деградације и заштите животне средине, 

прихвате концепт одрживог развоја,етичности и права будућих генерација на очувану животну средину. Такође је потребно да 

схвате значај бактерија у индустрији, пољопривреди, медицини и генетичком инжењерству. 

На нивоу примене потребно је да ученици умеју да повежу грађу ћелије са њеном функцијом, како би разумели суштину 

животних феномена и да стечена знања из екологије, заштите, унапређивања животне седине и одрживог развоја примене у 

решавању проблема из ове области.  

Савремени наставни процес биологије захтева од наставника пуну ангажованост и перманентан рад на личном стручном 

усавршавању кроз похађање адекватних семинара као праћење савремене научне, стручне и методичке литеразуре. 

 

 

 

 

Образовни профил: Машински техничар за компјутерско конструисање 

Предмет: Грађанско васпитање 

Разред: Други 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 37 / / / 37 

Недељни 1 / / / 1 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ: Циљ ове радионице је да ученици науче да анализирају и схвате избор проблема.  

Задаци: Развијање способности за анализирање и избор проблема 
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Ред. број 

теме/моду

ла 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова по 

теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1 

Права и одговорности 

Основни појмови Потребе и 

права Права и правила у 

учионици, Права и закони 

 

-да ученици разумеју природу и начин 

успостављања друштвених, етичких и 

правних норми и правила и њихову 

важност за заједнички живот; 

-Да се ученици уведу у разумевање појма 

права и упознају са Конвенцијом о 

правима детета и другим међународним 

документима која се баве људским 

правима; 

-да ученици науче врсте права и разумеју 

односе међу правима и узајамност права и 

одговорности; 

-да се код ученика развије осетљивост за 

кршење права, спремност за заштиту 

сопствених и права других и науче технике 

залагања за остваривање права детета; да 

се ученици подстакну и оспособе за 

активну партиципацију у животу школе; 

Социолигија 

8 8  

2 
Међународни документи о 

заштити права 
 

-да ученици разумеју природу и начин 

успостављања друштвених, етичких и 

правних норми и правила и њихову 

важност за заједнички живот; 

-Да се ученици уведу у разумевање појма 

права и упознају са Конвенцијом о 

правима детета и другим међународним 

документима која се баве људским 

правима; 

-да ученици науче врсте права и разумеју 

Социолигија 

8 8  
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односе међу правима и узајамност права и 

одговорности; 

3 

Планирање и извођење акција 

у корист права 

-Сагледавање промена 

-Партиципација у школи 

-Избор проблема I и  II 

-Како решити проблем I и  II 

-Израда плана акције I и II 

-Анализа могућих ефеката 

акције 

-Приказ и анализа групних 

радова 

-Планирање и извођење 

акција 

  

Социолигија 

16 16  

4 
Анализа и евалуација.Шта 

носим са собом 
  

 

5 5  

Начини 

оцењивања 
 Укупно: 37 37  
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Образовни профили: Машински техничар за компјутерско конструисање 

Предмет: Верска настава –Православни катихизис 

Разред: Други 

Службени гласник РС - Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 37 \ \ \ 37 

Недељни 1 \ \ \ 1 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ: верске наставе у другом разреду је изграђивање свести код ученика да је лична заједница човека са Богом и са другим човеком основ 

постојања, као личности и природе човека, тако и постојања природе уопште. Ово гледиште треба утемељити најпре на учењу Православне Цркве 

о Богу који је један али у исто време и тројичан - заједница личности Оца са Сином и Светим Духом, а затим и на људском искуству личности. 

Задаци: у настави православног катихизиса (веронауке) су да код ученика: 

развије отвореност и однос према Богу као Другој и другачијој Личности у односу на нас, као и отвореност и однос према другом човеку као 

икони Божјој, личности, такође, другачијој у односу на нас, те да се између ове две релације оствари узајамно зависна веза (свест о заједници); 

развије способност за постављање питања о целини и најдубљем смислу постојања човека и света, људској слободи, животу у заједници, 

феномену смрти, односу са природом која нас окружује и друго, као и за одговарање на питања у светлу православне хришћанске вере и искуства 

Цркве; 

изгради способност дубљег разумевања и вредновања културе и цивилизације у којој живе, успона и падова у историји човечанства, као и 

достигнућа у разним областима стваралаштва (при чему се остварује комплементарност са другим наукама); 

помогне у одговорном обликовању заједничког живота са другим, у изналажењу равнотеже између властите личности и заједнице, у остварењу 

сусрета са светом (са људима различитих култура, религија и погледа на свет, са друштвом, са природом) и са Богом; најзад, 

изгради уверење да је свет и све што је у њему, створен за вечност, да су сви створени да буду причасници вечног живота, те да се из те 

перспективе код ученика развије способност разумевања, преиспитивања и вредновања сопственог односа према другом човеку као 

непоновљивом бићу и према творевини Божјој и изгради спремност на покајање. 

Активности наставника: 

Излаже наставну јединицу усмено, презентује градиво презентацијом, прати рад ученика, припрема наставне материјале, саставља задатке за рад, 

прати рад ученика, процењује њихове активности и постигнућа и оцењује их. 
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Активности ученика: 

Прате  усмено излагање наставника, прате презентовање градива и наставних јединица, вежбају са припремљених наставних материјала, 

постављају питања, презентују  савладано градиво. 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  по 

теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Увод  

Ученик ће моћи да сагледа садржаје 

којима ће се бавити настава 

Православног катихизиса у току 2. 

године средњошколског образовања; 

моћи да уочи какво предзнање градива 

Православног катихизиса има из 

обрађеног у претходном разреду; бити 

мотивисан да похађа часове 

православног катихизиса 

 

1 1 0 

2. 
Стварање света и 

човека 
 

Ученик ће моћи да интерпретира 

учење Цркве о стварању света;  моћи 

да објасни да је човек икона Божја 

зато што је слободан; моћи да објасни 

да је човек подобије Бога зато што је 

способан за заједницу; моћи да 

објасни да је Бог створио свет са 

циљем да вечно живи у заједници са 

Њим; бити подстакнут да просуђује о 

смислу постојања човека и света; моћи 

да разликује особености створеног и 

нествореног; моћи да развија 

одговорност за сопствени живот и 

живот других; моћи да преиспитује и 

вреднује сопствени однос према Богу, 

Српски језик и 

књижевност 

Историја 

Ликовна култура 

Музичка 

култура 

Екологија 

Грађанско 

васпитање 

7 5 2 
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другом човеку и према творевини 

Божјој 

3. Прародитељски грех  

Ученик ће моћи да објасни у чему се 

састоји прародитељски грех; моћи да 

сагледа последице прародитељског 

греха и начин њиховог 

превазилажења; моћи да објасни каква 

је улога човека у остваривању 

назначења света; моћи да просуди о 

важности учествовања у литургијском 

сабрању за сопствено спасење; бити 

подстакнут да се одговорније односи 

према природи; моћи да стекне увид у 

личну одговорност за своје поступке; 

моћи да уочи значај покајања за своје 

спасење. 

Српски језик и 

књижевност 

Историја 

Ликовна култура 

Музичка 

култура 

Екологија 

Грађанско 

васпитање 

7 6 1 

4. 

Свештена историја 

спасења (од Адама до 

Израиља) 

 

Ученик ће моћи да уочи да се Бог у 

Старом и Новом Завету открива као 

личност и да позива човека у 

заједницу са Њим; моћи да, на 

примеру Каина и Авеља, закључи да је 

свако убиство – братоубиство; моћи 

да, на примеру Ноја, схвати значење 

појма праслика Христа и Цркве као 

места спасења; моћи да, на примеру 

Вавилонске куле, схвати да ни једна 

људска заједница мимо Бога не води 

остварењу човековог назначења; моћи 

да разуме да је откривење Аврааму 

почетак остваривања Цркве у 

историји; бити свестан да је за 

богопознање неопходан личан сусрет 

Српски језик и 

књижевност 

Историја 

Ликовна култура 

Музичка 

култура 

Екологија 

Грађанско 

васпитање 
6 6 0 
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са Богом; моћи да разуме да је 

обећање потомства дато Аврааму 

духовног карактера. 

5. 

Свештена историја 

спасења (од Мојсија 

до Христа) 

 

Ученик ће знати да је старозаветна 

вера – вера у једнога Бога; моћи да 

објасни нека од старозаветних 

пророштава која су се остварила у 

личности Христовој; моћи да наведе 

који старозаветни догађаји јесу 

праслика Сина Божјег и новозаветне 

Цркве. моћи да повезује догађаје 

старозаветне и новозаветне историје; 

моћи да уочи разлику између 

уобичајеног значења речи пророк и 

њеног библијског смисла; моћи да, на 

примеру пророчке делатности, увиди 

значај старања о социјално угроженим 

категоријама друштва; моћи да схвати, 

на примеру Израиља, да Црква има 

наднационални карактер; моћи да 

упореди Десет заповести са 

Христовим заповестима о љубави; 

знати да је месијанска идеја присутна 

током старозаветне историје; моћи да 

промишља о сопственом месту у 

историји спасења;. 

Српски језик и 

књижевност 

Историја 

Ликовна култура 

Музичка 

култура 

Екологија 

Грађанско 

васпитање 

10 6 4 

6. Старозаветна ризница  

Ученик ће моћи да се, подстакнут 

примерима, смелије суочи са грехом 

самооправдавања и сваким грехом, 

уопште; моћи да уочи у којој мери је 

напредовао и савладао градиво 

Православног катихизиса2. разреда 

Српски језик и 

књижевност 

Историја 

Ликовна култура 

Музичка 

култура 

6 3 3 
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средње школе. Екологија 

Грађанско 

васпитање 

Начини 

оцењивања 

Усмено испитивање,  

писмено испитивање, 

посматрање понашања  ученика 

                                                                     Укупно: 37 27 10 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

Катихизација (веронаука, изучавање истине вере) јесте литургијска делатност. То значи да је она заједничко дело катихете (вероучитеља) и 

његових ученика. Свака истина вере предаје се и преноси као реалност самога живота, као опис искуства, првенствено као реалност живота у 

Цркви и опис њеног искуства. Нема и не може бити апстрактних истина и аксиома. Катихеза ("веронаука") не постоји ради гомилања података и 

информација или у служби теоретског "знања о вери" него као мистагогија, увођење у праксу живота и отварање могућности да ученик и лично 

усвоји искуство Цркве кроз слободно учешће у њеном животу, првенствено у њеној Литургији. 

Наставни процес ће имати свој пуни смисао и успех заједничким учешћем катихете (вероучитеља) и његових ученика у Литургији и у свим 

облицима и изразима живота у Цркви. 

Катихета (вероучитељ) дужан је да помогне својим ученицима да превазилазе неповерење према другима и да се истовремено ослобађају 

претеране и нездраве заокупљености собом и својим стварним и привидним проблемима. Часови катихизиса (веронауке) биће, следствено, 

усмерени на изграђивање поверења, љубави и заједништва међу ученицима у одељењу и у школи, као и у односу према људима уопште. 

Развијање овакве животне оријентације код ученика биће праћено и неговањем осећања одговорности за животну средину и за природу као 

целину. 

Притом ученици треба да осете да остваривање јединства са другима нипошто не значи опасност по њих, понајмање пак значи укидање личне 

различитости и особености. Напротив: прихватајући једни друге и показујући узајамну љубав, млади - и сви људи - истовремено чувају, поштују 

и унапређују своју и туђу личност, односно личну самосвојност сваког појединца. 

У складу са оваквим циљем наставног процеса, при обради наставних јединица - заступљеној и овде, као и у основној школи, првенствено на 

динамичан начин и дијалошким методом - треба ставити нагласак више на доживљајно, а мање на сазнајно, више на формативно, а мање на 

информативно. Циљ ће бити постигнут ако ученик, уз несебичну и ненаметљиву помоћ свога катихете, открије и себе и друге као непоновљиву 

вредност, а свој животни програм дефинише као трајни подвиг прихватања и поштовање других, стицања поверења и љубави према њима. 

Притом би он спонтано препознао Цркву као простор остваривања личности и заједнице, а једног у Тројици Бога као извор и пуноћу тога датог и 

задатог животно-вредносног програма. 
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Образовни профил: Машински техничар за компјутерско конструисање 

Предмет: Механика 

Разред:  Други 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 74 / / / 74 

Недељни 2 / / / 2 

 

Циљ и задаци предмета 

 

Циљ: 

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

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

сродних дисциплина. 

Задаци: 

стицање знања о методама и поступцима решавања проблема у техници; 

- стицање знања о аксиомима статике, системима сила у равни и условима равнотеже, тежишту и раванским и решеткастим носачима; 

- стицање знања о графичком решавању проблема статике; 

- стицање знања о врстама и законитостима кретања материјалне тачке; 

- стицање знања о кинематици крутог тела, транслаторном кретању, обртању и раванском кретању 

 

Активности наставника: 

Излаже наставну јединицу усмено, презентује градиво презентацијом, демонстрира, прати рад ученика, модерира рад ученика, припрема наставне 

материјале, саставља задатке за рад, прати рад ученика, процењује њихове активности и постигнућа и оцењује их. 

 

Активности ученика: 

Прате  усмено излагање наставника, прате презентовање градива и демонстрацију наставних јединица, вежбају са припремљених градиво. 
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Ред. 

број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Увод   

Након ове наставне јединице 

ученик ће знати: Основни појмови и 

предмет кинематике. Системи 

референције и одређивање положаја 

тачке у равни и простору. 

статика, математика, 

физика 
2 2  

2. Кинематика тачке   

Након ове наставне јединице 

ученик ће знати Појмови крутог тела 

и материјалне тачке. Коначне 

једначине кретања тачке. Путања, 

линија путање, закон пута, врсте 

кретања тачке. Једнолико и једнолико 

променљиво кретање тачке. Кружно 

кретање тачке. 

статика, математика, 

физика 
10 10 3 

3. 
Транспортно кретање крутог 

тела  
 

Након ове наставне јединице 

ученик ће знати Одређивање положаја 

крутог тела у простору. 

статика, математика, 

физика 
1 1 1 

4, 
Обртање крутог тела око 

непокретне осе  
 

Након ове наставне јединице 

ученик ће знати.:коначне једначине 

кретања, линије путања, брзине и 

убрзања тачке тела. 

статика, математика, 

физика 
2 1 1 

5. 
Обртање крутог тела око 

непокретне осе  
 

Након ове наставне јединице 

ученик ће знати: Коначне једначине 

обртања, линије путања тачака тела, 

угаона брзина и број обртаја тела, 

угаоно убрзање тела, брзине и 

убрзања тачака тела. Обртање 

спрегнутих крутих тела (каишника, 

статика, математика, 

физика 
7 4 3 
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фрикционих точкова, зупчаника) око 

непокретних оса. Преносни однос. 

6.. 
Раванско кретање крутог 

тела 
 

Након ове наставне јединице 

ученик ће знати: коначне једначине 

кретања тела. Коначне једначине 

кретања, брзине и убрзања тачака 

тела. 

статика, математика, 

физика 
10 7 3 

7. 
Кинематика сложеног 

кретања тачке  
 

Након ове наставне јединице 

ученик ће знати: коначне једначине 

кретања тела. Коначне једначине 

кретања, брзине и убрзања тачака 

тела. 

статика, математика, 

физика 
4 3 1 

8. 
Увод динамика 

 
 

Након ове наставне јединице 

ученик ће знати: Основни појмови и 

предмет динамике. Њихови закони. 

статика, математика, 

физика 
2  2 

9. 
Динамика материјалне тачке 

 
 

Након ове наставне јединице 

ученик ће знати: Праволинијско 

кретање материјалне тачке. 

Криволинијско кретање материјалне 

тачке. Хитац. 

статика, математика, 

физика 
6 4 2 

10. 

Општи закони динамике 

тачке  

 

 

Након ове наставне јединице 

ученик ће знати : Закон количине 

кретања и закон одржања количине 

кретања материјалне тачке. Закон 

момента количине кретања 

материјалне тачке. Рад. Снага. Закон о 

промени кинетичке енергије и закон о 

одржању механичке енергије. 

статика, математика, 

физика 
7 5 2 

11. 
Везана тачка  

 
 

Након ове наставне јединице ученик 

ће знати : Веза. Кретање тешке тачке 

по глаткој и храпавој равни. 

статика, математика, 

физика 
3 2 1 
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Математичко клатно 

12. 

Динамика сложеног кретања 

материјалне тачке 

 

 

Након ове наставне јединице 

ученик ће знати: Инерциони и 

неинерциони системи референције. 

Инерционе силе. 

статика, математика, 

физика 
4 3 1 

13. 
Геометрија маса  

 
 

Након ове наставне јединице 

ученик ће знати: Средиште маса. 

Хајгенс-Штајнерова теорема. 

Квадратни аксијални момент 

инерције. 

статика, математика, 

физика 
5  3 2 

14. Динамика крутог тела   

Након ове наставне јединице 

ученик ће знати: Једначине динамике 

крутог тела. Обртање крутог тела око 

непокретне осе. Раванско кретање 

крутог тела. 

статика, математика, 

физика 
9  6 3 

Начини 

оцењивања 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

• праћење остварености исхода 

• тестове знања; 

• усмено излагање; 

Укупно: 74 49 25 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

 

ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ 

У току школске године урадити два двочасовна писмена задатка са једночасовним исправкама. 

ГРАФИЧКИ ЗАДАЦИ 

У току школске године ученици треба да ураде четири домаћа - графичка задатка. 

ПРОБЛЕМСКИ ЗАДАЦИ 

КИНЕМАТИКА 

У уводном делу треба нагласити значај одређивања положаја тачке у равни и простору јер је то основа за изучавање кинематике и 

динамике. Свим ученицима морају бити потпуно јасни појмови крутог тела и материјалне тачке, као и то што су коначне једначине кретања тачке, 

путања, линија путање, закон пута. 
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Раванско кретање крутог тела ученици треба поступно да упознају и увежбају, а тек на самом крају у целини да увежбају неколико 

погодних примера. С обзиром на значај овог дела кинематике потребно је чешће проверавати у којој мери су ученици савладали материју. 

ДИНАМИКА 

Осцилаторно кретање, због своје сложености, треба обрадити на најједноставнијим примерима. 

Тежиште излагања у динамици треба да буде на садржајима: рад, снага, степен корисног дејства, кинетичка и потенцијална енергија, 

количина кретања и сл. а за које треба урадити већи број примера будући да је њихова примена у машинству многострука. Динамику система 

објаснити простим примерима. 

Моменти инерције се користе код практичних проблема а мање се инсистира на њиховом извођењу. 

Ученицима давати  за домаће задатке примере из техничке праксе . 

Познато је да ученици при решавању задатака из механике наилазе на знатне тешкоће, мада се задаци темеље на неколико једноставних 

основних закона и принципа. Због тога ученика треба  уводити у методологију решавања задатка. 

После сваке наставне области урадити одређени број проблемских задатака 

 

 

 

 

Образовни профил: Машински техничар за компјутерско конструисање 

Предмет: Отпорност материјала 

Разред: Други 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 74 / / / 74 

Недељни 2 / / / 2 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ:Циљ наставе предмета отпорност материјала је да, заједно са статиком, физиком и математиком створи потребну основу за даље 

проучавање техничких дисциплина, да ученике упозна са механичким својствима материјала и да их оспособи за прорачуне мање сложених 

носача. 
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Задаци: 

Задаци наставе предмета отпорност материјала су: 

- упознавање врсте и карактеристике разних напрезања; 

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

- упознавање сложених напонских стања; 

- овладавање методама прорачуна и правилног избора материјала при димензионисању елемената машинских конструкција; 

- оспособљавање за примену теоретских знања у практичном решавању техничких проблема; 

- развијање способности за самосталност при решавању техничких проблема. 

Активности наставника: 

Излаже наставну јединицу усмено, презентује градиво презентацијом, демонстрира, прати рад ученика, модерира рад ученика, припрема наставне 

материјале, саставља задатке за рад, прати рад ученика, процењује њихове активности и постигнућа и оцењује их. 

Активности ученика: 

Прате  усмено излагање наставника, прате презентовање градива и демонстрацију наставних јединица, вежбају са припремљених градиво. 

 

Ред. 

број 

теме/мо

дула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 

Исходи по наставној 

теми/модулу 
Корелација 

Број 

часова  

по 

теми/мо

дулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Увод  Увод и основни појмови 
 

4 3 1 

2. Затезање и притисак  

Ученик познаје задатак 

отпорности материјала, врсте 

сила и напрезања  

механика, математика 

14 11 3 

3. Смицање  

По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да одреди: 

 сп. оптерећење, смицање 

механика, математика 

7 6 1 

4. 
Геометријске карактеристике 

равних попречних пресека 
 

По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да: 

 одреди димензије попречног 

пресека ако се зна спољашње 

механика, математика 

15 9 6 
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оптерећење, врста материјала 

и облик попречног пресека 

5. Увијање  

По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да:одреди 

 сп. оптерећење, увијање 

механика, математика 

6 5 1 

6. Савијање  

По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да:одреди 

сп. оптерећење, савијање 

механика, математика 

18 16 2 

7. Извијање  

По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да:одреди 

сп. оптерећење, извијње 

механика, математика 

4 3 1 

8. Сложена напонска стања  

По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да:одреди 

сложена напонска стања 

механика, математика 

6 5 1 

Начини 

оцењивања 

• праћење остварености исхода 

• тестове знања; 

• усмено излагање; 

Укупно: 74 58 16 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

 

ГРАФИЧКИ РАДОВИ 

У  току  школске године урадити два домаћа графичка рада: 

Први графички рад - затезање, притисак и смицање; 

Други графички рад - димензионисање носача при савијању. 

ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ 

У току школске године урадити два двочасовна писмена задатка са једночасовним исправкама. 

ПРОБЛЕМСКИ ЗАДАЦИ 

После сваке наставне области урадити одређени број проблемских задатака. 
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НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТСТВО) 

 

Садржај предмета отпорност материјала, као посебне дисциплине се надовезују на садржаје статике чија стечена знања представљају основни 

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

полазне ставове статике на које се ове теме ослањају. При томе треба водити рачуна на које се ове теме ослањају. При томе треба  водити рачуна 

да време за утврђивање полазних ставова мора заиста бити кратко и да се приоритет у анализи и излагању имају  садржаји нове методске 

јединице. 

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

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

решавању носача. 

У уводном делу посебну пажњу посветити основним појмовима: напонима и деформацијама. 

На аксијалном напрезању задржати се нешто дуже и настојати да сви ученици ове садржаје у целини усвоје. Нарочиту пажњу обратити на Хуков 

закон, који као база отпорности материјала игра значајну улогу. 

При обради смицања извршити потребан избор практичних задатака. Обрађивати и проблеме код којих се јављају истовремено аксијална 

напрезања и смицање. Тиме се чини први корак у увежбавању сложених појава напрезања. 

У поглављу савијање посебно место дати израчунавању момената инерције уз примену Штајнерове теореме. За одређивање координата тежишта 

користити само аналитички поступак. При обради профила примењивати претежно оне који имају примену у машинству. Увежбати ученике да се 

брзо и сигурно служе таблицама профила. 

У оквиру поглавља сложених напрезања извршити још једном рекапитулацију свих стечених појмова и знања. Примере сложеног напрезања 

узимати из машинске праксе. 

Потребно је упорно инсистирати на тачном решавању задатака и стално указивати на последице које настају и при најмањим грешкама. 

Графичким радовима  посветити посебну пажњу како би се код ученика постигла што је могуће већа самосталност у раду. 

Веома је значајно да се при оперативном планирању наставе из отпорности материјала и машинских елемената успостави логичка  повезаност и 

потребна корелација јер се проблематика прорачуна и избора машинских елемената заснива на поставкама отпорности материјала.  
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Образовни профил: Машински техничар за компјутерско конструисање 

Предмет: Компјутерска графика 

Разред: Други 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи  111   111 

Недељни  3   3 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ: Циљ наставног предмета компјутерска графика је графичко приказивање модела (тродимензионалног облика) помоћу рачунара, као и 

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

Задаци: Оспособљавање ученика за разумевање и коришћење могућности представљања геометријских модела помоћу рачунара; 

Овладавање принципима организације CAD софтвера и увежбавање њиховог коришћења; 

Припрема за даље образовање из области моделирања машинских делова и склопова и методике конструисања; 

Примена знања из техничког цртања и нацртне геометрије на графичким задацима уз коришћење рачунара. 

Активности наставника:Излаже наставну јединицу усмено, презентује градиво презентацијом, демонстрира, прати рад ученика, модерира рад 

ученика, припрема наставне материјале, саставља задатке за рад, прати рад ученика, процењује њихове активности и постигнућа и оцењује их. 

Активности ученика:Прате  усмено излагање наставника, прате презентовање градива и демонстрацију наставних јединица, вежбају са 

припремљених наставних материјала, постављају питања, демонстрирају савладано градиво. 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Увод   

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

-Сагледа врсту и обим градива у овом 

предмету: 

Информатика, Енглески 

језик 
8 4 4 
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-Препозна радно окружење програмског 

пакета 

- Основне чиниоце графичког 

приказивања помоћу рачунара 

- Основне елементе 

компјутерске графике  

2. 
Организација USER-

INTERFACE 
 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да користи: 

-Повратне спреге рачунар-

екран,тастатура-рачунар, корисник 

тастатура, екран-корисник. Графички 

прозор, прозор команди, прозор 

информација, курсор, мени, модове и 

подм. 

Информатика, Енглески 

језик 

6 3 3 

3. 
Графичке инструкције 

наредбе и операције 
 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

-Користи:  

Графичке операције: 

Графичке инструкције: 

Графичке наредбе 

Информатика, Енглески 

језик 

14 6 8 

4. 
CAD пакети опште намене - 

2D графика 
 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да користи: 

-, кориснички интерфејс, главни мени, 

палете алата, навигација, прозорие рад 

са фајловима, приказ модела, избор 

објеката, подешавање система. 

Информатика, Енглески 

језик 

42 20 22 

5. 
CAD пакети опште намене - 

3D графика 
 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да:-Креира објекат у 3 д Формира 

објекат 

Модификујесолид. 

Пројектује склопове 

Визуелизује модел 

Нацртна геометрија, Т 

ехничко цртање, 

Машински елементи, 

Технологија обраде, 

Енглески језик 

25 10 15    
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6. Графички програмски језици  

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: Формира објекат 

Модификујесолид. 

Пројектује склопове 

Визуелизује модел Уведе пресеке, 

погледе, детаље 

Нацртна геометрија, Т 

ехничко цртање, 

Машински елементи, 

Технологија обраде, 

Енглески језик 

8 4 4 

7. Програмирање у CAD пакету  

 Ученик ће  бити у стању да 

употребљава одговарајући програмски 

језик у CAD пакету 

Програмирање, Т 

ехничко цртање, 

Машински елементи, 

Енглески језик 

8 3 5 

Начини 

оцењивања 

Оцењивање ученика се одвија у складу 

са Правилником о оцењивању. 

Контролна вежба, самостални 

практични рад, графички рад,  

посматрање активности на часу 

Укупно: 111 50 61 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

5. Што комплексније остваривање циљева и задатака наставног предмета; 

6. Прилагођавању нивоа комплексности наставног предмета нивоу знања из осталих наставних области; 

7. Корелација са осталим наставним садржајима (начин на који су распоређени наставни садржаји у току школске године обезбеђује 

паралелност графичких радова са графичким радовима из предмета Отпорност материјала и Машински елементи, и треба инсистирати на вези тих 

графичких радова, уз вишеструку употребу знања из предмета. Техничко цртање са нацртном геометријом); 

8. Упознавање са најновијим CAD пакетима при чему треба водити рачуна о узрасту ученика (посебно треба обратити пажњу на предзнање 

ученика, остварено на часовима информатике у претходној години, до познавања рада у CAD програмским пакетима). 

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

треба оспособљавати за: самостално проналажење, систематизовање и коришћење информација из различитих извора (стручна литература, 

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

предмета са свакодневним искуством, садржајима других предмета и др.); тимски рад; самопроцену ; презентацију својих радова и групних 

пројеката и ефикасну визуелну, вербалну и писану комуникацију. 

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

информације, а оцењивање ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују 

сопствени напредак  у остваривању задатака предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију .  
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Образовни профил: Машински техничар за компјутерско конструисање 

Предмет: Основи  електротехнике и електронике 

Разред: Други 

Службени гласник РС-Просветни гласник:  

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 74 / / / 74 

Недељни 2 / / / 2 

 

Циљ и задаци предмета 

 

Циљ:  

Циљ наставе предмета електротехнике и електронике је да ученици упознају конструкцију, рад и улогу електротехничких и електронских 

машина. уређаја и опреме кoja се примењују у машинству, као и средства за напајањем електричном енергијом. 

Задаци: 

 Задаци наставе предмета електротехнике и електронике су: 

• Упознавање основних закона и принципа електротехнике и електронике на којима се заснива рад машина и уређаја; 

• Упознавање конструкције, начина рада и радних карактеристика мотора, генератора( трансформатора, постројења за пренос енергије и 

уређаја електронике који се примењују у машинству; 

• Оспособљавање за мање интервенције при раду електроопреме на машинама и уређајима; 

• Оспособљавање за мање интервенције при раду компјутерски управљаним машинама. 

 

Активности наставника: 

- Посредовање између ученика и градива ( усмеравање да градиво иде у сусрет ученику, а ученик градиву ); 

- Помоћ у вођењу, и вођење процеса учења; 

- Предавањем , дискусијом и демонстрацијом упознати ученике са основним електронским елементима, елементима електричних 

исталација, електричнм машинама и склоповима; 

- Оцењивањем проценити ниво постигнућа ученика; 

- Идентифовати  напредак у учењу и постигнућима ученика. 
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Активности ученика: 

- Мобилисање претходних знања и искустава;  

- Самостално проналажење информација; 

- Уочавање, дефинисање и решавање проблема; 

- Индивидуални рад на текстовима из дате области; 

- Јавно саопштавање о неком садржају; 

- Аргументовано дискутовање о проблему из области; 

- Анализа проблема и слободно размишљање и истраживање о датим проблемима у области. 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  по 

теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Увод / • да зна значај и улогу електротехнике  
 

1 1  

2. Електростатика / 

• разуме и објасни шта је наелектрисano тело 

и електрично поље; 

• објасни Кулонов закон; 

• зна шта су кондензатори и од чега за- виси 

њихов капацитет; 

• зна како се везују кондензатори; 

• зна шта су електрични потенцијал и напон; 

 

4 3 1 

3. Једносмерне струје / 

• -зна шта је електрична струја и каква 

дејства има; 

• да објасни од чега зависи електрична 

отпорност и шта су отпорници; 

• -зна основне законе(Омов,Џулов, Ки-

рхофове); 

• - зна да врши прорачун везивања 

отпорника. 

 

7 5 2 
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4. Електромагнетизам / 

• објашњава магнетно поље, његове 

законитости и појаве које га каракте- 

• ришу; 

• описује магнетно поље у материја- лној 

средини; 

• дефинише магнетна кола и величине 

• објашњава принцип рада трансформатора. 

 

5 3 2 

5. Наизменичне струје / 

• уме да наведе параметре наизменичних 

величина; 

• објашњава елементе линеарних кола 

наизменичне струје; 

• наводи параметре наизменичних 

величина; 

• црта временски и напонски дијаграм 

напона и струја; 

• набраја врсте трофазних система и  

• објашњава њихову примену; 

• -упоређује таласне облике напона на 

отпорнику, калему и кондензатору; 

 

8 5 3 

6. 
Производња и пренос 

електричне енергије 
/ 

• разуме и објасни начин рада електрана; 

• објасни улогу и начин рада турбина; 

• -објасни улогу  и значај разводних по 

стројења; 

• -објасни начине заштите постројења; 

• -објасни значај електричних мрежа и како 

се енергија преноси до потрошача 

• - објасни и разуме како функционишу 

различите заштите електричних мрежа 

 

3 2 1 
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7. Електричне машине / 

• разуме сврху и начин рада 

трансформатора; 

• објашњава магнетно коло електричне 

машине,  

• разуме начин рада асинхроног мотора и 

дефинише степен искоришћења 

• снаге у асинхроном мотору; 

• анализира пуштање у рад и рад 

асинхроног мотора; 

• објашњава начин рада и примену машина 

једносмерне струје; 

• разуме принцип рада мотора једносмерне 

струје; 

• уочава значај електромагнетне индукције 

за рад трансформатора.  

• Разуме сврху и начин рада 

трансформатора; 

• разликује улогу статора и ротора код 

обртних електричних машина; 

• анализира рад и пуштање у рад 

асинхроног мотора; 

• -Анализира рад синхроне машине и  

нхроног генератора; 

• анализира пуштање у рад асинхроног 

мотора помоћу пребацача звезда-троугао; 

 

10 7 3 

8. Електромоторни погон / 

• разуме унутрашњу структуру погонских 

система; 

• уочава да трансформатор ради са високим 

степеном искоришћења; 

• разликује улогу статора и ротора код 

обртних и електричних машина; 

 

7 5 2 
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• разликује индукторе са истакнутим 

половима и пуне индукторе; 

9. 
Електрични апарати и 

помоћни уређаји 
/ 

• зна основне принципе рада и зна да чита 

електричне шеме термичких апарата и 

уређаја који се користе у дома- ћинству; 

• разликује улогу појединих делова и целих 

уређаја; 

• према намени просторије одабира 

одговарајуће штедне сијалице.Познаје 

основне елементе потребне за регулаци ју 

осветљења јавних површина. 

 

4 3 1 

10. Електроника / 

• разликује енергетске нивое електрона; 

• Објашњава полупроводнике P и N типа; 

• објашњава кретање електрона под 

дејством електричног поља; 

• објашњава директну и инверзну 

поларизацију PN споја; 

• објашњава добијање струјна-напонске 

карактеристике диоде; 

• познаје карактеристике и примену 

Зенерове, Шоткијеве и Варикап диоде; 

• дефинише једнострани и двострани 

усмерач. Грецов спој; 

• разликује и објашњава врсте пробоја; 

• зна врсте транзистора; 

• објашњава симболе и електроде 

транзистора;. 

• објашњава принцип рада транзистора; 

• анализира принцип рада PNP и NPN 

 

25 17 8 
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транзистора.  

• одређује врсту транзистора на осно-ву 

задате ознаке; 

• анализира појмове и функције 

унипополарних транзистора; 

• објашњава принцип рада MOSFET-а; 

• разликује врсте MOSFET-ова; 

Начини 

оцењивања 

1.усмену проверу знања 

2.писмену провера знања 

3. тестове знања 

Укупно: 74 51 23 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

- Садржај програма предмета електротехнике и електронике ученици треба да упознају имајући у виду чињеницу да се највећи број 

машина и уређаја у машинству покреће електричном енергијом, командује системом електричног управљања. Због тога је потребно упознати 

системе напајања помоћних електронских инсталација, водова и трансформатора као и генератора. 

- При реализацији програма треба имати у виду да садржаји програма физике обухватају појаву законитости електротехнике, те је значајно 

да се у настави електротехнике успостави корелација са садржајима физике. 

- У електротехници обрађујући кондензатор, нагласити утицај диелектричне средине на капацитивност. 

- При проучавању једносмерне струје треба нагласити промену средине и улогу електричног пољa. 

- Ученици треба да упознају основне мерне инструменте и методе мерења. Указати на важност тачност мерења. Принципе рада 

електромагнетних и електродинамичких инструмената обрадити као пример дејства електромагнетне силе. 

- Указати на широко поље примене различитих електричних машина, како у процесу производње тако и на другим пољима људске 

делатности, значај њихове оптималне експлоатације и важност мере и средстава заштите. 

- Истаћи све већу примену електронских склопова у индустрији и шире и важност електронике у аутоматизацији процеса производње. 

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

треба оспособљавати за: самостално проналажење, систематизовање и коришћење информација из различитих извора (стручна литература, 

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

предмета са свакодневним искуством, садржајима других предмета и др.); тимски рад; самопроцену ; презентацију својих радова и групних 

пројеката и ефикасну визуелну, вербалну и писану комуникацију. 

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

информације, а оцењивање ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују 

сопствени напредак  у остваривању задатака предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију . 
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Образовни профил: Машински техничар за компјутерско конструисање 

Предмет: Машински елементи 

Разред:  Други 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 74 17 / / 74 

Недељни 2  / / 2 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ: Циљ наставе предмета машински елементи је стицање знања о врстама, конструкционим и функционалним карактеристикама и примени 

машинских елемената као саставних  делова машинске функционалне целине -конструкције и машинског система 

Задаци: Задаци наставе предмета машински елементи су: 

- схватање улоге и значаја општих машинских делова (елемената ), који су заједнички већини машинских конструкција-уређаја и машинских 

система; 

- оспособљавање за прорачунавање и димензионисање машинских делова уз претходно дефинисање врсте оптерећења и напонских стања у 

машинским деловима и систему у целини; 

- овладавање израдом техничке документације и њеном применом у пракси; 

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

графикона, дијаграма и ЈУС стандарда; 

- схватање значаја квалитета обраде и толеранције у машинству са становишта функционисања конструкције и економичности производње; 

- развијање смисла за тачност, прецизност и естетски изглед, као и способности за самостално, планско и организовано приступању раду и 

производњи. 

Активности наставника:Излаже наставну јединицу усмено, презентује градиво презентацијом, демонстрира, прати рад ученика, модерира рад 

ученика, припрема наставне материјале, саставља задатке за рад, прати рад ученика, процењује њихове активности и постигнућа и оцењује их. 

Активности ученика:Прате  усмено излагање наставника, прате презентовање градива и демонстрацију наставних јединица, вежбају са 

припремљених градиво. 

Ред. НАСТАВНЕ ТЕМЕ Образовни Исходи по наставној теми/модулу Корелација Број Број часова 
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број 

теме/мо

дула 

стандарди часова  по 

теми/ 

модулу 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Увод  

Након овог исхода ученици ће имати 

основне појмове о машинским елементима 

и стандардима у машинству 

Техничко цртање, 

механика,машински 

материјали 

2 2  

2. Толеранције  

После овог исхода ученик ће знати да 

разликује толеранције осовине и отвора и 

моћи ће да одреди зазор и преклоп. 

Техничко цртање, 

механика,машински 

материјали 

8 7 1 

3. 

Понашање 

машинских делова 

под дејством 

оптерећења 

 

После овог исхода ученик ће знати да 

прорачунава основне машинске елементе 
Техничко цртање, 

механика,машински 

материјали 

8 6 2 

4. Нераздвојиви спојеви  

После овог исхода ученик ће знати да 

разликује различите нераздвојиве спојеве 
Техничко цртање, 

механика,машински 

материјали 

8 6 2 

5. Раздвојиви спојеви  

После овог исхода ученик ће знати да 

разликује раздвојиве спојеве 
Техничко цртање, 

механика,машински 

материјали 

23 20 3 

6. Опруге  

После овог исхода ученик ће знати да 

димензионише опругу и знаће примену 

еластичних веза 

Техничко цртање, 

механика,машински 

материјали 

8 7 1 

7. Вежбе  

Користећи се знањем из компјутерске 

графике, ученик ће након овог исхода 

знати да димензионише вратило и уради 

прорачун различитих врста спојева 

Техничко цртање, 

механика,машински 

материјали 

17   

Начини 

оцењивања 

• Тестове знања 

• Проверу вештина(употреба стандарда 

, употребу мерног и контролног 

Укупно: 74 65 9 
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прибора,.....) 

•  Усмено излагање 

• Самосталне  вежбе( теоријске и 

практичне) 

• Активност на часу 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

Садржаји овог предмета заснивају се на теоријским поставкама стручних предмета (техничко цртање са нацртном геометријом, машински 

материјали, статике, а нарочито отпорност материјала). Предзнање ученика је неопходно али је и наставник у обавези да утврди са ученицима све 

оно што је битно из садржаја наведених предмета за изучавање појединих тематских целина машинских елемената. 

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

као и за праћење наставе из стручних предмета. Због тога је потребно наставу овог предмета реализовати у кабинету или специјализованој 

учионици опремљеној одговарајућим наставним средствима, узорцима свих машинских елемената и њиховим моделима, машинским склоповима 

у пресецима у којима се виде уграђени машински делови. Једино у таквим условима могуће је ефикасно остварити наставу овог предмета, која 

захтева разноврсне методе наставног рада уз коришћење графофолија и дијафилма. 

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

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

димензионисањем елемената. 

Вежбању у настави треба посветити посебну пажњу и усмерити је ка припреми ученика за израду самосталних радова и вежби. Конкретно, после 

сваке тематске целине из које је предвиђена самостална вежба треба вежбањем у настави комплетно урадити репрезентативни пример и након 

тога издати податке за самосталан рад ученика. Оцена рада може се дати и у случајевима кад вежба није до краја завршена. У оваквим 

случајевима ученици треба код куће да заврше вежбу и да је предају наставнику у току израде наредне вежбе. 

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

оспособљавати за: самостално проналажење, систематизовање и коришћење информација из различитих извора (стручна литература, интернет, 

часописи, уџбеници); визуелно опажање, поређење и успостављање веза између различитих садржаја (нпр. повезивање садржаја предмета са 

свакодневним искуством, садржајима других предмета и др.); тимски рад; самопроцену ; презентацију својих радова и групних пројеката и 

ефикасну визуелну, вербалну и писану комуникацију. 

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

информације, а оцењивање ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују 

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

Образовни профил: Машински техничар за компјутерско конструисање 

Предмет: Српски језик и књижевност 

Разред:  Tрећи 

„Службени гласник РС-Просветни гласник:" бр. 11/2016 од 26.8.2016. 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок настава Укупно 

Годишњи 111 / / / 111 

Недељни 3 / / / 3 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ:      

- проширивање и продубљивање знања о српском језику;  

- унапређивање језичке и функционалне писмености;  

- проширивање и продубљивање знања о српској и светској књижевности, развијање љубави према књизи и читању, оспособљавање за 

интерпретацију уметничких текстова;  

- упознавање репрезентативних дела српске и опште књижевности, књижевних жанрова, књижевноисторијских појава и процеса у 

књижевности;  

- проширивање и продубљивање књижевних знања и читалачких вештина;  

- образовање и васпитање ученика као слободне, креативне и културне личности, критичког ума и оплемењеног језика и укуса.  

Задаци: 

- Настава језика (знања о језику, способност служење језиком и васпитна улога наставе језика). Ученици треба да:  

o овладају знањима о српском књижевном језику;  

o стекну вештине и способности његовог коришћења у општењу са другима, у писменом и усменом изражавању, приликом учења, 

образовања и интелектуалног развоја;  

o поштују матерњи језик, негују српски језик, традицију и културу српског народа, националних мањина, етничких заједница и других 

народа;  

o унапређују културу језичког општења, у складу са поштовањем расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне 

равноправности, са развијањем толеранције и уважавања различитости и са поштовањем и уважавањем других језика и других култура.  
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- Настава књижевности (усвајање књижевних знања, развијање читалачких вештина и афирмисање васпитних вредности путем 

књижевности). Ученици треба да:  

o упознају репрезентативна дела српске књижевне баштине и дела опште књижевности, њихове ауторе, поетске и естетске вредности;  

o негују и развијају читалачке компетенције и интерпретацијске вештине посредством којих ће се упознавати са репрезентативним 

књижевним делима из историје српске и опште књижевности, читати их и тумачити у доживљајној и истраживачкој улози;  

o развијају литерарне афинитете и постану читаоци рафинираног естетског укуса који ће умети да на истраживачки, стваралачки и активан 

начин читају књижевна дела свих жанрова, вреднују их, говоре о њима и поводом њих;  

o усвоје хуманистичке ставове, уверења и систем вредности;  

o оспособе се за поуздано морално просуђивање, опредељивање за добро и осуду насилништва и нечовештва, одбацивање свих видова 

агресивног и асоцијалног понашања и за развијање самосвести и личне одговорности;  

o подстичу на саосећање са ближњима и одговорност према другом;  

o развију врлине разборитости и равнотеже и мудрости.  

- Општи задаци. Ученици треба да:  

o развијају и негују стваралачки и истраживачки дух у процесу учења и у примени стечених знања;  

o развијају и негују методичност и методичка поступања приликом овладавања сложеним и обимним знањима;  

o усаглашено са општим исходима учења, као и усклађено са узрастом и способностима, даље развијају знања, васпитне вредности и 

функционалне вештине које ће моћи да користе у даљем образовању, у професионалном раду и у свакодневном животу;  

o развијају лични и национални идентитет и осећање припадности држави Србији;  

o формирају вредносне ставове којима се чува национална и светска културна баштина;  

o буду оспособљени за живот у мултикултуралном друштву.  

Активности наставника: 

- мотивисање ученике за читање; 

- припремање и благовремено давањеученицима истраживачких задатака као помоћ приликом читања и разумевања  дела; 

- припремање наставних материјала; 

- планирање активности на часу и тока часа; 

- објашњавање, тумачење, анализирање  нових садржаја и појмова; 

- подстицање активног учешћа ученика у раду на часу; 

- подстицање креативности ученика; 

- подстицање код ученика критичког развој мишљења и разумевања; 

- подстицањее активног учења; 

- подстицање учника  да повезују знања са другим областима и  ослањају се на претходно искуство; 

- инсистирање на практичној примени стечених знања  
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- подстицање одговорности код ученика; 

- упућивање ученика на додатне изворе знања и могућности сазнавања; 

- неговање позитивне климе у одељењу; 

- омогућавање подстицајне средине за рад и учење; 

- охрабрибравање, помагање и подстицање ученика; 

- инсистирање на систематичности у раду и поштовању принципа и правила рада; 

- редовно вредновање рада и постигнућа сваког ученика; 

- самовредновање реализације програма ; 

- планирање новина и измена за следећу школску годину. 

Активности ученика: 

- редовно читање задате лектире; 

- припремње  радних материјала за часове обраде књижевних дела; 

- активно учествовање у дискусијама на часу; 

- активан приступање при излагању новог градива и изради задатака на часу; 

- самостално или уз помоћ наставника запажање, упоређивање, примена и повезивање градива ; 

- израда домаћих задатака; 

- активно учење; 

- тражење додатне подршке за градиво које нису разумели или их  додатно интересује; 

- редовно бележење у свеску свих  најважнијих чињеница и закључакае  са часа; 

- израда писмених задатака, тестова знања, правописних диктата, рецитовање стихова; 

- практична примена стечених знања; 

- повезивање знања са другим областима; 

- ослањање на претходно искуство; 

- самопроцењивање напретка . 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  по 

теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

I Модерна  

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- наведе одлике правца, представника и њихова дела 

- уочи и тумачи модерне елементе у изразу и форми 

Историја 

Филозофија 

Ликовна 

29 25 4 
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књижевног дела 

-  анализира одабрана дела , износи запажања и ставове 

култура 

Музичка 

уметност 

 

II 
Међуратна и ратна 

књижевност 
 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- наведе одлике правца, представника 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 настали 

- анализира одабрана дела , износи запажања и ставове 

Историја 

Филозофија 

Ликовна 

култура 

Музичка 

уметност 

 

31 26 5 

III Лектира  

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- тумачи уметнички свет и стваралачке поступке у 

структури обрађених дела 

- изнесе свој суд о књижевним делима користећи 

стечена знања и сопствена запажања 

-  износи став и користи аргументе 

 

 

10 7 3 

IV Језик  

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- препозна просте, изведене и сложене речи 

- примени основне принципе творбе речи 

- препозна и одреди вредност лексеме 

- наведе примере синонима, антонима, хомонима, 

жаргона 

- уочава значењске односе међу лексемама 

- разумева и примењује знања о терминима и 

фразеологизмима  у конкретним ситуацијама 

 

страни језик 

20 16 4 

V Култура изражавања  

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

-  изражава размишљања и критички став према 

проблемима и појавама 

- износи став, користи аргументе и процењује опште и 

сопствене вредности у усменом и писаном 

изражавању 

 

 

21 / 21 
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- примени вештину   

- комуникације  

Начини 

оцењивања 

• усмено испитивање 

- индивидуално 

- групна дискусија 

• тест знања 

• домаћи задатак 

• писмени задатак 

• есеј 

• ППТ презентација 

• праћење актиности на часу 

Укупно: 111 74 37 

Образовни стандарди: 

Основни ниво 

1. Област ЈЕЗИК  

2.СЈК.1.1.1. Има основна знања о језику уопште (шта је језик, које функције има); поштује свој језик и поштује друге језике; 

препознаје стереотипне ставове према језику. Разуме појам текста; разликује делове текста (увод, главни део, завршетак); 

препознаје врсте текстова (облике дискурса); има основна знања из социолингвистике: познаје појмове једнојезичности и 

вишејезичности (и зна одговарајуће језичке прилике у Србији); разуме појам језичке варијативности и препознаје основне 

варијетете.  

2.СЈК.1.1.2. Разликује књижевни (стандардни) језик од дијалекта; зна основне податке о дијалектима српског језика; има 

правилан став према свом дијалекту и другим дијалектима српског језика и према оба изговора српског књижевног језика 

(поштује свој и друге дијалекте српског језика и има потребу да чува свој дијалекат; подједнако цени оба изговора српског 

књижевног језика - екавски и (и)јекавски); има потребу да учи, чува и негује књижевни језик; познаје најважније граматике и 

нормативне приручнике и уме да се њима користи; зна основне податке о месту српског језика међу другим индоевропским и 

словенским језицима; има основна знања о развоју књижевног језика, писма и правописа код Срба.  

2.СЈК.1.1.3. Разликује правилан од неправилног изговора гласа; зна основну поделу гласова; има основна знања у вези са слогом 

и примењује их у растављању речи на крају реда; зна основна правила акценатске норме и уочава евентуалне разлике између 

свог и књижевног акцента.  

2.СЈК.1.1.4. Познаје врсте и подврсте речи; примењује норму у вези с облицима речи у фреквентним случајевима (укључујући и 

гласовне промене у вези с облицима речи); издваја делове речи у вези с облицима речи (граматичка основа и наставак за облик) у 

једноставнијим случајевима; издваја делове речи у вези с грађењем речи (префикс, творбена основа, суфикс) у једноставнијим 
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случајевима; препознаје основне начине грађења речи; примењује норму у вези с грађењем речи (укључујући и гласовне промене 

у вези с грађењем речи); примењује постојеће моделе при грађењу нових речи.  

2.СЈК.1.1.5. Правилно склапа реченицу; разликује синтаксичке јединице; разликује активне и пасивне реченице; уме да 

анализира једноставније реченице грађене по основним моделима и проширене прилошким одредбама.  

2.СЈК.1.1.6. Има лексички фонд који је у складу са средњим нивоом образовања; прави разлику између формалне и неформалне 

лексике и употребљава их у складу са приликом; има основна знања о значењу речи; познаје основне лексичке односе 

(синонимију, антонимију, хомонимију); познаје метафору као лексички механизам; нема одбојност према речима страног 

порекла, али их не прихвата некритички и аутоматски; познаје појам термина и фразеологизма; познаје најважније речнике 

српског језика и уме да се њима користи.  

2. Област КЊИЖЕВНОСТ  

2.СЈК.1.2.1. Познаје ауторе дела из обавезног школског програма и локализује их у контекст стваралачког опуса и 

књижевноисторијски контекст.  

2.СЈК.1.2.2. Познаје књижевнотеоријску терминологију и доводи је у функционалну везу са примерима из књижевних1 и 

неуметничких2 текстова предвиђених програмом.  

2.СЈК.1.2.3. У тумачењу књижевноуметничких и књижевнонаучних дела разликује методе унутрашњег и спољашњег приступа.  

2.СЈК.1.2.4. Уочава и примерима аргументује основне поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевних дела из 

обавезне школске лектире.  

2.СЈК.1.2.5. Уочава основне особине књижевности као дискурса и разликује га у односу на остале друштвене дискурсе.  

2.СЈК.1.2.6. Наводи основне књижевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и 

светске књижевности и повезује их са делима и писцима из обавезне лектире школског програма.  

2.СЈК.1.2.7. Анализира издвојене проблеме у књижевном делу и уме да их аргументује примарним текстом.  

2.СЈК.1.2.8. Користи препоручену секундарну литературу (књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, теоријску) и доводи је 

у везу са књижевним текстовима предвиђеним програмом.  

2.СЈК.1.2.9. На основу дела српске и светске књижевности формира читалачке навике и знања; схвата улогу читања у тумачењу 

књижевног дела и у изграђивању језичког, литерарног, културног и националног идентитета.  
1 Књижевни текстови обухватају књижевноуметничке и књижевнонаучне текстове. 
2 Под неуметничким текстовима подразумевају се текстови из науке о језику и науке о књижевности, научнопопуларни 

текстови из ових области и, по потреби, текстови из медија и других извора погодни за обраду градива из предмета Српски 

језик и књижевност. 

3. Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА  

2.СЈК.1.3.1. Говори разговетно, поштујући ортоепска правила књижевног језика; примењује књижевнојезичку акцентуацију или 

упоређује свој акценат са књижевним и труди се да је с њим усклади; течно и разговетно чита наглас књижевне и неуметничке 
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текстове; изражајно чита и казује лакше књижевноуметничке текстове; у званичним ситуацијама говори о једноставнијим 

темама из области језика, књижевности и културе користећи се коректним језичким изразом (тј. говори течно, без замуцкивања, 

поштапалица, превеликих пауза и лажних почетака, осмишљавајући реченицу унапред) и одговарајућом основном 

терминологијом науке о језику и науке о књижевности, прилагођавајући приликама, ситуацији, саговорнику и теми вербална и 

невербална језичка средства (држање, мимику, гестикулацију); говори уз презентацију; има културу слушања туђег излагања; у 

стању је да с пажњом и разумевањем слуша излагање средње тежине (нпр. предавање) с темом из језика, књижевности и 

културе; приликом слушања неког излагања уме да хвата белешке.  

2.СЈК.1.3.2. Говорећи и пишући о некој теми (из језика, књижевности или слободна тема), јасно структурира казивање и повезује 

његове делове на одговарајући начин; разликује битно од небитног и држи се основне теме; саставља једноставнији говорени и 

писани текст користећи се описом, приповедањем и излагањем (експозицијом); уме укратко да опише своја осећања и доживљај 

књижевног или другог уметничког дела; сажето препричава једноставнији књижевноуметнички текст и издваја његове важне 

или занимљиве делове; резимира једноставнији књижевни и неуметнички текст.  

2.СЈК.1.3.3. У расправи или размени мишљења на теме из књижевности, језика и културе уме у кратким цртама да изнесе и 

образложи идеју или став за који се залаже, говори одмерено, ослања се на аргументе, у стању је да чује туђе мишљење и да га 

узме у обзир приликом своје аргументације; пише једноставнији аргументативни текст на теме из књижевности, језика и 

културе.  

2.СЈК.1.3.4. Користи оба писма, дајући предност ћирилици; примењује основна правописна правила у фреквентним примерима и 

уме да се служи школским издањем Правописа; у писању издваја делове текста, даје наслове и поднаслове, уме да цитира и 

парафразира; саставља матурски рад поштујући правила израде стручног рада (употребљава фусноте и саставља садржај и 

библиографију); саставља писмо - приватно и службено, биографију (ЦВ), молбу, жалбу, захтев, оглас; зна да попуни различите 

формуларе и обрасце.  

2.СЈК.1.3.5. Има способност и навику да у различите сврхе (информисање, учење, лични развој, естетски доживљај, забава...) 

чита текстове средње тежине (књижевноуметничке текстове, стручне и научнопопуларне текстове из области науке о језику и 

књижевности, текстове из медија3); примењује предложене стратегије читања.  

2.СЈК.1.3.6. Разуме књижевни и неуметнички текст средње сложености: препознаје њихову сврху, проналази експлицитне и 

имплицитне информације, издваја главне идеје текста; прати развој одређене идеје у тексту; пореди основне информације и идеје 

из двају или више текстова.  

2.СЈК.1.3.7. Критички промишља књижевни и неуметнички текст средње сложености: разликује објективну/веродостојну 

чињеницу од ауторове интерпретације; процењује (и то образлаже) да ли аутор неуметничког текста износи све потребне 

информације и да ли даје довољне и веродостојне доказе за то што тврди; процењује да ли је аутор текста неутралан или 

ангажован односно пристрастан, и образлаже своју процену; препознаје говор мржње, дискриминације, бирократски језик, и има 

изграђен негативан став према њима; уме у једноставним примерима да понуди алтернативу бирократском језику.  
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2.СЈК.1.3.8. Препознаје структуру, различите елементе, стилске одлике (експресивност, сликовитост, метафоричност) књижевног 

и неуметничког текста; препознаје конотативно значење речи у датом контексту и разуме сврху конотативног значења у 

књижевном и неуметничком тексту; одређује значење непознате речи на основу контекста и творбеног модела; разуме значај 

читања за богаћење лексичког фонда.  

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на средњем нивоу у свакој области.  
3 Текстови који су погодни за обраду градива из језика и књижевности. 

Средњи ниво 

1. Област ЈЕЗИК  

2.СЈК.2.1.1. Има шира знања о језику уопште (која су битна својства језика); препознаје јединице и појаве које припадају 

различитим језичким нивоима/подсистемима; има основна знања о писму уопште; има основна знања о правопису уопште 

(етимолошки - фонолошки правопис; граматичка - логичка интерпункција; графема - слово); има основна знања о језицима у 

свету (језичка сродност, језички типови, језичке универзалије). Разуме основне принципе вођења дијалога; разуме појам 

говорног чина; разуме појам деиксе. Познаје одлике варијетета српског језика насталих на основу медијума и оних који су 

условљени социјално и функционално.  

2.СЈК.2.1.2. Зна основне особине дијалеката српског језика; зна основна правила екавског и (и)јекавског изговора; у 

једноставнијим случајевима пребацује (и)јекавску реч у екавски лик и обрнуто. Смешта развој књижевног језика код Срба у 

друштвени, историјски и културни контекст.  

2.СЈК.2.1.3. Познаје говорне органе и начин на који се гласови производе; зна да дели гласове по свим критеријумима; разуме 

појам фонеме; зна сва правила акценатске норме и уме да прочита правилно акцентовану реч; зна механизме фонолошки 

условљених гласовних промена (једначења сугласника по звучности и по месту творбе, сажимање и асимилацију вокала и 

губљење сугласника).  

2.СЈК.2.1.4. Има шира знања о врстама и подврстама речи; уме да одреди облик променљиве речи и да употреби реч у задатом 

облику; познаје појам морфеме; дели реч на творбене морфеме у једноставнијим случајевима и именује те морфеме; познаје 

основне начине грађења речи; примењује норму у вези с облицима речи у мање фреквентним случајевима.  

2.СЈК.2.1.5. Користи се свим синтаксичким могућностима српског језика; разликује безличне и личне реченице; анализира 

реченице грађене по различитим моделима; има шира знања о синтагми; препознаје основне врсте зависних предикатских 

реченица (типични случајеви); зна основно о напоредним односима, конгруенцији и негацији; разликује врсте независних 

предикатских реченица; разуме појам елипсе; има основна знања о употреби падежа и глаголских облика.  

2.СЈК.2.1.6. Има богат и уразноличен лексички фонд (укључујући и интелектуалну и интернационалну лексику и познавање 

најфреквентнијих интернационалних префикса и суфикса). Тај фонд употребљава у складу с приликом; види језик као низ 

могућности које му служе да изрази индивидуално искуство и усмерен је ка богаћењу сопственог речника; познаје 

хиперонимију/хипонимију, паронимију; разликује лексичке слојеве; познаје метонимију као лексички механизам.  
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2. Област КЊИЖЕВНОСТ  

2. СЈК.2.2.1. Интерпретира књижевни текст увидом у његове интеграционе чиниоце (доживљајни контекст, тематско-мотивски 

слој, композиција, ликови, форме приповедања, идејни слој, језичко-стилски аспекти...).  

2.СЈК.2.2.2. Познаје књижевнотеоријску терминологију и књижевнотеоријска знања адекватно примењује у тумачењу 

књижевних дела предвиђених програмом.  

2.СЈК.2.2.3. Разликује методе унутрашњег и спољашњег приступа у интерпретацији књижевноуметничког и књижевнонаучног 

дела и адекватно их примењује приликом разумевања и тумачења ових врста дела.  

2.СЈК.2.2.4. Уочава и образлаже поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевноуметничких и књижевнонаучних 

дела у оквиру школске лектире; процењује да ли је сложенији књижевнонаучни текст (аутобиографија, биографија, мемоари, 

дневник, писмо, путопис...) добро структуриран и кохерентан, да ли су идеје изложене јасно и прецизно; уочава стилске 

поступке у књижевноуметничком и књижевнонаучном тексту; процењује колико одређене одлике текста утичу на његово 

разумевање и доприносе тумачењу значења текста.  

2.СЈК.2.2.5. Образлаже основне елементе књижевности као дискурса у односу на остале друштвене дискурсе (нпр. 

присуство/одсуство приповедача, приповедни фокус, статус историјског и фиктивног итд.).  

2.СЈК.2.2.6. Приликом тумачења књижевноуметничких и књижевнонаучних дела из школског програма примењује знања о 

основним књижевноисторијским и поетичким одликама стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске 

књижевности.  

2.СЈК.2.2.7. Самостално уочава и анализира проблеме у књижевном делу и уме да аргументује своје ставове на основу 

примарног текста.  

2.СЈК.2.2.8. Активно користи препоручену и ширу, секундарну литературу (књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, 

теоријску) у тумачењу књижевноуметничких и књижевнонаучних дела предвиђених програмом.  

2.СЈК.2.2.9. На основу дела српске и светске књижевности развија читалачке вештине, способности и знања од значаја за 

тумачење и вредновање различитих књижевноуметничких и књижевнонаучних дела и за развијање језичког, литерарног, 

културног и националног идентитета; има изграђен читалачки укус својствен културном и образованом човеку.  

3. Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА  

2.СЈК.2.3.1. Говори у званичним ситуацијама, јавно и пред већим аудиторијумом о темама из области језика, књижевности и 

културе, користећи се књижевним језиком и одговарајућом терминологијом; учествује у јавним разговорима са више учесника; 

процењује слушаоца односно аудиторијум и обликује свој говор према његовим потребама и могућностима; има потребу и 

навику да развија сопствену говорну културу; с пажњом и разумевањем слуша теже излагање (нпр. предавање) с темом из језика, 

књижевности и културе; слуша критички, процењујући говорникову аргументацију и објективност.  

2.СЈК.2.3.2. Саставља сложенији говорени и писани текст (из језика, књижевности или слободна тема) користећи се описом, 

приповедањем и излагањем (експозицијом); у говореној или писаној расправи прецизно износи своје идеје и образлаже свој став; 
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труди се да говори и пише занимљиво, правећи прикладне дигресије и бирајући занимљиве детаље и одговарајуће примере; 

уочава поенту и излаже је на прикладан начин; прецизно износи свој доживљај и утиске поводом књижевног или другог 

уметничког дела; сажето препричава сложенији књижевни текст и резимира сложенији књижевни и неуметнички текст на теме 

непосредно везане за градиво; пише извештај и реферат; примењује правописну норму у случајевима предвиђеним програмом.  

2.СЈК.2.3.3. Има способност и навику да у различите сврхе (информисање, учење, лични развој, естетски доживљај, забава...) 

чита теже текстове (књижевноуметничке текстове, стручне и научнопопуларне текстове из области науке о језику и 

књижевности, текстове из медија); има изграђен читалачки укус својствен културном и образованом човеку; примењује сложене 

стратегије читања; бира стратегију читања која одговара сврси читања.  

2.СЈК.2.3.4. Разуме сложенији књижевни и неуметнички текст: препознаје његову сврху; проналази експлицитне и имплицитне 

информације; издваја информације према задатом критеријуму; издваја главне идеје; прати развој одређене идеје; пореди 

информације и идеје из двају или више текстова да би разумео одговарајући значењски или стилски аспект према задатом 

критеријуму; анализира и тумачи оне системе мотивације који се у књижевном делу јављају при обликовању (карактеризацији) 

ликова и изградњи догађаја (због бољег и потпунијег разумевања значења књижевног дела); тумачи (на нивоу разумевања) 

текстове ослањајући се на други текст/текстове.  

2.СЈК.2.3.5. Критички промишља сложенији књижевни и неуметнички текст: раздваја објективну чињеницу од ауторове 

интерпретације; процењује да ли је аутор текста неутралан или ангажован односно пристрастан, и образлаже своју процену; 

разликује експлицитне и имплицитне ауторове ставове; аргументовано вреднује да ли аутор сложенијег експозиторног или 

аргументативног текста погодног за обраду градива из језика и књижевности износи све потребне информације и да ли даје 

довољне и веродостојне доказе за то што тврди.  

2.СЈК.2.3.6. Процењује да ли је сложенији неуметнички текст погодан за обраду градива из језика и књижевности добро 

структуриран и кохерентан, да ли су идеје изложене јасно и прецизно; уочава стилске поступке у овим текстовима; процењује 

колико одређене одлике текста утичу на његово разумевање.  

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на напредном нивоу у свакој области.  

Напредни ниво 

1. Област ЈЕЗИК  

2.СЈК.3.1.1. Разуме да постоји тесна веза између језика и мишљења; јасан му је појам категоризације; познаје конверзационе 

максиме (квалитета, квантитета, релевантности и начина); разуме појам информативне актуализације реченице и зна како се она 

постиже; јасан му је појам текстуалне кохезије.  

2.СЈК.3.1.2. При подели речи на слогове позива се на правила; акцентује једноставније примере.  

2.СЈК.3.1.3. Има детаљнија знања о морфологији у ужем смислу и творби речи у српском језику (дели реч на творбене морфеме у 

сложенијим случајевима и именује те морфеме).  

2.СЈК.3.1.4. Има детаљнија знања о употреби падежа и глаголских облика; уме да анализира компликованије реченице грађене 
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по различитим моделима; познаје специјалне независне реченице; познаје различита решења у вези с конгруенцијом.  

2.СЈК.3.1.5. Има основна знања о речницима и структури речничког чланка.  

2. Област КЊИЖЕВНОСТ  

2.СЈК.3.2.1. Чита, доживљава и самостално тумачи књижевноуметничка и књижевнонаучна дела из обавезног школског 

програма, као и додатне (изборне) и факултативне књижевноуметничке и књижевнонаучне текстове; током интерпретације 

поуздано користи стечена знања о стваралачком опусу аутора и књижевноисторијском контексту.  

2.СЈК.3.2.2. Влада књижевнотеоријском терминологијом и теоријска знања адекватно примењује у тумачењу 

књижевноуметничких и књижевнонаучних дела која су предвиђена школским програмом и других дела ове врсте различитих 

жанрова, изван школског програма.  

2.СЈК.3.2.3. У процесу тумачења књижевноуметничког и књижевнонаучног дела, одабира, примењује и комбинује адекватне 

методе унутрашњег и спољашњег приступа.  

2.СЈК.3.2.4. Уочава и тумачи поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевноуметничких и књижевнонаучних 

текстова у оквиру школске лектире и изван школског програма; процењује и пореди стилске поступке у наведеним врстама 

текстова.  

2.СЈК.3.2.5. Разуме основне елементе књижевности као дискурса (пореди нпр. присуство/одсуство приповедача, приповедни 

фокус, статус историјског и фиктивног итд.) у односу на остале друштвене дискурсе и та сазнања употребљава у тумачењу 

књижевних дела.  

2.СЈК.3.2.6. Приликом тумачења и вредновања књижевноуметничких и књижевнонаучних дела примењује и упоређује 

књижевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске књижевности.  

2.СЈК.3.2.7. Самостално уочава и тумачи проблеме и идеје у књижевном делу и своје ставове уме да аргументује на основу 

примарног текста и литерарно-филолошког контекста.  

2.СЈК.3.2.8. У тумачењу књижевног дела критички користи препоручену и самостално изабрану секундарну литературу 

(књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, теоријску).  

2.СЈК.3.2.9. На основу дела српске и светске књижевности (у обавезном и сопственом избору) и секундарне литературе шири 

читалачка знања, примењује стратегије читања које су усаглашене са типом књижевног дела и са читалачким циљевима 

(доживљај, истраживање, стваралаштво); развија језички, литерарни, културни и национални идентитет.  

3. Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА  

2.СЈК.3.3.1. Дискутује о сложеним темама из језика, књижевности и културе; дискутује о смислу и вредностима књижевних 

текстова и о сврси и вредностима неуметничких текстова користећи стручну терминологију.  

2.СЈК.3.3.2. Излаже (у званичним ситуацијама, јавно и пред већим аудиторијумом) и пише о темама из области језика, 

књижевности и културе; има развијене говорничке (ораторске) вештине; претпоставља различите ставове аудиторијума и у 

складу с тим проблематизује поједине садржаје; препознаје и анализира вербалну и невербалну реакцију саговорника односно 
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аудиторијума и томе прилагођава свој говор; слушајући говорника, процењује садржину и форму његовог говора и начин 

говорења.  

2.СЈК.3.3.3. Композиционо и логички складно пише стручни текст на теме из књижевности и језика, као и новински чланак.  

2.СЈК.3.3.4. Организује, класификује, уопштава и на сличан начин обрађује информације из књижевних и неуметничких текстова 

на основу задатог и/или самостално постављеног критеријума.  

2.СЈК.3.3.5. Продубљено критички промишља сложенији текст: процењује колико сложенији експозиторни текст успешно 

преноси информације публици којој је намењен, уочавајући које информације недостају; издваја доказну грађу на којој аутор 

аргументативног текста заснива своје ставове и одређује средства којима их износи; запажа ауторове грешке у закључивању и 

сл.  

2.СЈК.3.3.6. Процењује стилске поступке у књижевном и неуметничком тексту; пореди стилске поступке у два сложена текста 

(или више њих); тумачи њихову улогу у остваривању естетских и значењских одлика наведених врста текстова.  

2.СЈК.3.3.7. Изграђује свест о себи као читаоцу - развија читалачку ауторефлексију (разуме улогу читања у сопственом развоју; 

има развијену, критичку свест о својим читалачким способностима...).  

НАПОМЕНА: Због преклапања у више наставних тема/модула  образовни стандарди ће бити прецизније одређени у оперативним 

(месечним)  плановима. 

Начин остваривања програма  

УВОДНА ОБЈАШЊЕЊА  

Зависно од разреда и садржаја годишњи фонд часова наставе овог предмета распоређен је тако да је за подручје књижевност издвојено око 60%, а 

за друга два (језик и култура изражавања) око 40% часова.  

У оквиру тог фонда планирани садржаји се обрађују са око70% часова. Осталих 30% часова предвиђено је за понављање, утврђивање, вежбање и 

систематизовање програма.  

Циљ и задаци чине целину и остварују се током четири године - систематски и континуирано - у свим предвиђеним програмско-тематским 

подручјима и видовима рада.  

Сви садржаји распоређени су по разредима, подручјима, областима и темама уз примену начела поступности, корелације, интеграције и 

примерености узрасту.  

Садржаји књижевности конкретизовани су по разредима, сегментима (књижевност и лектира), а обухватају књижевнотеоријско и 

књижевноисторијско проучавање књижевноуметничких дела и књижевности жанровски распоређених.  

Подручје језик обухвата изучавање језика као система. У садржаје овог подручја уграђени су елементи опште лингвистике и правописа.  

Подручје култура изражавања обухвата облике и врсте у области усменог и писменог изражавања (по разредима). У овој области планиране су 

говорне и писмене вежбе, домаћи задаци и писмени задаци, који треба да се раде наизменично ћирилицом и латиницом.  

Ради што успешније реализације бројних захтева и садржаја неопходна је и стална сарадња наставника српског језика и књижевности с 

наставницима других предмета (историје, сродних општестручних и ужестручних предмета), стручним сарадницима (школским библиотекаром - 
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медијатекаром, педагогом, психологом) и органима (стручним активом и већима), родитељима ученика и међуопштинском (регионалном) 

просветно-педагошком службом; такође је корисна сарадња наставника и са одређеним институцијама (народном библиотеком, домом културе, 

биоскопом, локалним новинама, радио-станицом и др.).  

Квалитет и трајност знања, умења, вештина и навика ученика у многоме зависе од принципа, облика, метода и средстава који се користе у 

образовно-васпитном процесу. Због тога савремена настава српског језика и књижевности претпоставља остваривање битних задатака и садржаја 

програма уз максимално могућу мисаону активност ученика (субјеката у настави), поштовање одређених дидактичких принципа (посебно: свесне 

активности ученика, научности, примерености, поступности, систематичности и очигледности), као и адекватну примену оних наставних облика, 

метода, поступака и средстава чију су вредност утврдиле савремена пракса и методика наставе српског језика и књижевности (пре свега: разни 

видови групног и индивидуалног рада примерени могућностима ученика, методе - дијалошка, текстуално-графичке демонстрације и самосталних 

радова ученика, средства - уџбеници, приручници, разне врсте текстова и графичких приказа, графофолије, наставни и други филмови, радио и 

телевизијске емисије и сл.). Избор одређених наставних облика, метода, поступака и средстава условљен је, пре свега, наставним садржајем и 

циљевима (образовним, васпитним и функционалним), које треба остварити на једном часу српског језика и књижевности.  

Редовна настава српског језика и књижевности изводи се у специјализованим учионицама и кабинетима за овај предмет, који треба да буду 

опремљени у складу са нормативима за средње стручне школе. Делимично, она се организује и у другим школским просторијама (библиотеци - 

медијатеци, читаоници, аудиовизуелној сали и сл.).  

У настави српског језика и књижевности користе се одобрени уџбеници и приручници и библиотечко-информацијска грађа од значаја за 

остваривање задатака и садржаја програма овог предмета, односно за систематско оспособљавање ученика за самостално коришћење разних 

извора сазнања у настави и ван ње.  

Програм обезбеђује адекватнији однос између часова обраде и других типова часова. Створени су предуслови за креативно испољавање 

наставника и прилагођавање васпитно-образовног рада различитим ситуацијама у пракси, као и за појачавање стваралачке сарадње наставника и 

ученика.  

КЊИЖЕВНОСТ  

Ово програмско-тематско подручје обухвата најзначајнија дела из српске и светске књижевности, која су распоређена у књижевноисторијском 

континуитету од старог века до данас.  

Од историјског континуитета одступа се само у поглављу лектира.  

Наставник српског језика и књижевности у средњим стручним школама полази од претпоставке да је ученик у основној школи стекао основна 

знања:  

- из теорије књижевности: тема, мотив, фабула; лик, карактер; структура прозног књижевног дела; књижевни родови и врсте;основна 

језичкостилска изражајна средства; усмена и писана књижевност; структура лирске песме; стих, строфа, рима, ритам; структура драмског дела; 

дијалог, монолог, драмска врста, драма и позориште, филм, радио-драма, телевизијска драма;  

- из основа сценске и филмске културе: слика, реч, звук, филмска музика, ситуација, радња, јунаци филма, елементи филмског израза, филмске 

врсте, од синопсиса до сценарија; филм, телевизија, књижевност (сличност и разлике).  
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Са стеченим знањима, која се у програму средњих стручних школа проширују и продубљују, ученик може активно да учествује у интерпретацији 

књижевног дела.  

Интерпретативно-аналитички методички систем је основни вид наставе књижевности и њега треба доследно примењивати приликом упознавања 

ученика са изабраним књижевним делима која су предвиђена програмом. Наравно, не треба очекивати да се сва програмом предвиђена дела 

обрађују на нивоу интерпретације као најпотребнијег аналитичко-синтетичког приступа књижевном делу. Наставник треба да процени на којим 

ће делима радити интерпретацију, а на којим осврт, приказ или, пак, проблемско-стваралачки методички систем.  

Нема сумње да овакав програм књижевности у средњим стручним школама повремено тражи и примену експликативног методичког система када 

се мора чути наставникова реч, и то најчешће приликом давања информација о епохама које се проучавају, као и у свим другим ситуацијама у 

којима наставник не може рачунати на ученикова предзнања (на пример: основне информације о почецима писмености, да је његов говор модел 

правилног, чистог и богатог језика каквом треба да теже његови ученици).  

Књижевна дела из програма лектира имају равноправан третман са делима из обавезног програма књижевности и обрађују се по истом 

методичком систему. Треба напоменути да се из лектире која је дата по избору ученика и наставника не морају обрадити сви писци, већ 

књижевно дело оног писца за које се опредељују ученици и наставник.  

ЈЕЗИК  

Програм наставе језика у средњим стручним школама конципиран је тако да омогући ученицима стицање знања и о језику као друштвеној појави 

и о језику као систему знакова. Циљ је да ученици, поред знања о свом матерњем језику, стекну и опште лингвистичка односно 

социолингвистичка знања неопходна образованом човеку. Ова општа знања су функционално повезана са наставом матерњег језика. Главни део 

тих знања обрађује се у сегменту општи појмови о језику (на почетку програма за први и на крају програма за четврти разред). Као у уводном 

делу сегмента књижевни језик (у првом разреду) и сегменту језички систем и науке које се њиме баве; али се општи појмови обрађују и током 

целе наставе - у вези са одговарајућим партијама о српском као матерњем језику. Инсистирање на једном теоријски и методички вишем нивоу 

изучавању језичких појава даје нови квалитет настави која обухвата и знања с којима су се ученици сретали у основној школи. Ова знања, поред 

своје општеобразовне вредности и значаја за олакшавање и побољшавање наставе српског језика, треба да послуже и лакшем савлађивању 

градива из страних језика.  

У сегменту програма посвећеног организацији и функционисању језичког система не обрађују се само чисто граматички аспекти језичког система 

већ се обухватају и функционални аспекти. Зато су, између осталог, у синтаксу унети и елементи лингвистике текста и граматике. Посебан је 

значај дат лексикологији (која се надовезује на део о творби речи), и то не само да би ученици стекли више знања о речничком благу свога језика 

него и да би развили правилан однос према разним појавама у лексици.  

У обради свих сегмената програма треба се надовезивати на знања која су ученици стекли током претходног школовања. Међутим, овде није реч 

о простом обнављању и утврђивању раније стечених знања, него о добијању целовите слике о српском језику, и као што је већ речено, о усвајању 

једног квалитативно вишег приступа проучавању језичке организације и језичких законитости.  

Веома је важно да се настава језика повеже са осталим деловима овог наставног предмета. Наиме, ова настава пружа лингвистичка знања која ће 

бити подлога за тумачење језика и стила књижевних дела, с тим што ова дела пружају и одговарајући материјал за уочавање естетске функције 
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језика. С друге стране, настава језика се мора повезати и са наставом културе изражавања. Тиме ће лингвистичка знања (о акценатском систему, 

творби речи, лексикологији, синтакси итд.), као и проучавање правописа, допринети да ученици боље и поступније усвоје књижевнојезичку 

норму и да побољшају своје изражајне способности.  

КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА  

Вежбе у усменом изражавању треба у средњим стручним школама да дају одређени степен правилне артикулације, дикције, интонације, ритма и 

темпа у читању и казивању лирског, епског и драмског текста. Ове се вежбе, по правилу, реализују у току обраде књижевног текста на тај начин 

што ће наставник, директно, својим читањем, говорењем или уз помоћ снимка, анализирати одговарајуће елементе правилног усменог 

изражавања како би их ученици уочили. Стечена сазнања трансформишу се у вештине и умења на тај начин што ученици интерпретирањем 

књижевних текстова настоје да сами достигну одговарајући степен вештине и умења ове врсте. Стечене способности се даље увежбавају 

различитим облицима усменог изражавања ученика (извештавање, расправљање, реферисање и др.). Већина предвиђених облика ове наставе 

непосредно се укључује у наставу књижевности или примене за израду писмених састава.  

 Диференцирање функционалних стилова ваља обављати на узорцима које је наставник одабрао. Да би ученик био оспособљен да свој језик и 

начин изражавања подеси врсти писменог састава (излагања), треба да напише конкретан састав (припреми излагање). Вежбе ове врсте треба 

понављати све док сваки ученик не буде оспособљен да се служи одређеним облицима изражавања. Да би се постигао већи наставни учинак, 

корисно је наћи неопходну психолошку мотивацију. Због тога ученике треба обавестити не само о коначном циљу који се жели постићи 

одређеним системом вежбања него и о сврсисходности појединих парцијалних вежбања која чине интегралну целину. Тако, на пример, ако су 

ученици обавештени да ће следећи писмени задатак бити у форми расправе или приказа, онда и конкретне вежбе треба да буду подређене том 

циљу. Наставник ће на одабраном моделу конкретног облика изражавања показати ученицима његове битне карактеристике, подразумевајући ту 

и примереност језика и стила. После тога ученици у форми домаћег задатка чине прве покушаје да самостално напишу састав одређене врсте. 

Читањем и коментарисањем домаћих задатака ученици се даље оспособљавају у писменом изражавању и овладавању одређеним врстама састава. 

Када је наставник стекао утисак да су сви ученици релативно овладали одређеном врстом писменог изражавања, утврђује час израде школског 

писменог задатка. Резултати таквог поступка показују се у школском писменом задатку, па се на основу њих планира даљи рад на усавршавању 

културе изражавања ученика. Ако више ученика не постигне одређени успех, цео се процес понавља.  

Оквирни број часова који је предвиђен за усмено и писмено изражавање означава укупно време, а не и број вежби у току наставне године 

(препоручује се организовање већег броја краћих вежби с прецизно одређеним циљевима).  

Током наставне године ученицима се дају писмени задаци (у складу са облицима и врстама наведеним у програму културе изражавања). По 

правилу, наставник је обавезан да прегледа и анализира задатке свих ученика. Одабрани задаци (не само најуспешнији) читају се и коментаришу 

на часу (делу часа). Поред писмених, у складу са захтевима програма, наставник даје ученицима и друге врсте конкретних домаћих задатака 

(усмених, практичних - примерених могућностима ученика и њиховој оптерећености разним обавезама).  

Израда школског писменог задатка, по правилу, траје један час. Изузетно, кад то поједини облици писменог изражавања изискују, израда задатака 

може трајати и дуже од једног часа.  
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Образовни профил: Машински техничар за компјутерско конструисање 

Предмет: Енглески језик 

Разред: Трећи 

Службени гласник РС-Просветни гласник:("Сл. гласник СРС – Просветни гласник", бр. 6/90 i "Сл. гласник СРС – Просветни гласник", бр 4/91, 

7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 

10/2009, 5/2010, 8/2010 - испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015 i 11/2016) 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 74 / / / 74 

Недељни 2 / / / 2 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ:  

Ученици: 

- развијају језичке вештине: слушање, читање, говор, писање у оквиру теме  

- активирају и развијају речник у оквиру теме 

- изражавају *комуникативне функције  у оквиру теме 

- стичу и примењују *знања о језику  у оквиру теме 

*  Комуникативне функције 

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 
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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 изражавањеслагања и неслагања 

17. Тражење и давање дозволе 

18. Исказивање честитки 

19. Исказивање препоруке 

20. Изражавање хитности и обавезности 

21. Исказивање сумње и несигурности 

 * Знања о језику 

I РЕЧЕНИЦА 

- Сви типови упитних реченица 

- Директна и индиректна питања 

- Индиректни говор: само рецептивно -изјаве са променом глаголских времена 

- Одређене релативне клаузе 

II ИМЕНИЧКА ГРУПА 

1. Члан (Разлике између одређеног и неодређеног члана у ширем контексту)  

2. Именице (Бројиве и небројиве именице)  

3. Заменички облици  -заменице  -  детерминатори 

 4. Придеви  (Обновити компарацију придева) 

 5. Бројеви  (Обновити просте и редне бројеве ) 

III ГЛАГОЛСКАГРУПА 

1. Глаголи 

- Обновити разлику у употреби  Present Simple, Present Continuous; Past Simple, Past Continuous  

- Обновити све употребе Present Perfect  

- Past perfect  

- Used to 

- Обновити и утврдити начине за изражавање будућности, планова у будућности (going to, will)  

- Модални глаголи: should, must, will, may, might  

- Пасивне конструкције – садашње и прошло време – the Present Simple, Past Simple (продуктивно и рецептивно),  
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- Present perfect passive (рецептивно) 

      2 . Предлози, најчешћи предлози за оријентацију у времену и простору. 

      3. Кондиционал први и други (и рецептивно и продуктвно) 

Задаци: 

Оперативни задаци на нивоу језичких вештина  

СЛУШАЊЕОспособљавање ученика за разумевање усменог говора. 

ЧИТАЊЕОспособљавање ученика за функционално читање и разумевање различитих, узрасно и садржајно примерених врста текстова ради 

информисања, извршавања упутстава и остварења естетског доживљаја (читање ради личног задовољства). 

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

ПИСАЊЕ   Оспособљавање ученика за писање краћих текстова различитог садржаја. 

СОЦИОКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА   Стицање и овладавање социокултурним компетенцијама неопходним за писану и усмену употребу 

језика. 

МЕДИЈАЦИЈА И ПРЕВОЂЕЊЕ   У ситуацији када посредује између особа (вршњака или одраслих) које не могу да се споразумевају, у 

неформалним ситуацијама, сажимајући и делом преводећи,  ученик може да користи  усмену медијацију или писану медијацију и превођење. 

Активности наставника: 

-  Даје упутства и објашњења ученицима, бележи и благовремено обавештава ученике о њиховом напретку. 

Активности ученика: 

- Разуме разговетан говор или краћи текст о теми. 

- Учествује у разговору о теми. 

- Може да напише или каже кратке одговоре на питања из дате теме. 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  по 

теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. 
Животне приче и 

догађаји  

2.СТ.1.5.2 

2.СТ.2.5.2 

2.СТ.1.4.2 

2.СТ.2.4.2 

2.СТ.1.2.5 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.1.4 

Ученик ће на крају  уводног часа бити упознат са 

начином рада и уџбеницима које ће користити. 

На крају наставне теме ученик ће бити у стању да: 

опише нечији изглед, разуме чланак о различитим 

идеалима лепоте у различитим деловима света, говори о 

идеалима лепоте и моди, препозна и употреби 

граматичке јединице: present simple and continuous, verb 

Српски језик 

и 

књижевност 

27 15 12 
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2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.4.4 

patterns, примени знање стечено на часовима на 

конкретним примерима кроз вежбу, уз помоћ модела 

напише неформално писмо. 

Ученик ће бити у стању да: на основу урађене контролне 

вежбе сагледа у којој мери је савладао наставне јединице 

обрађене и утврђене на  претходним часовима. 

2. 
Свакодневни живот 

младих 

2.СТ.1.5.2 

2.СТ.2.5.2 

2.СТ.1.4.2 

2.СТ.2.4.2 

2.СТ.1.2.5 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.1.4 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.4.4 

На крају наставне теме ученик ће бити у стању да: 

разуме текст о путовањима, говори о путовањима, 

препозна и употреби граматичке јединице:narrative 

tenses, used to and would, примени знање стечено на 

часовима на конкретним примерима кроз вежбу, уз 

помоћ модела напише причу о путовању. 

Ученик ће бити у стању да: на основу урађеног писменог 

задатка сагледа у којој мери је савладао наставне 

јединице обрађене и утврђене на  претходним часовима, 

на основу урађене исправке писменог задатка сагледа 

грешке које је правио и научи оно што није знао. 

На крају наставне теме ученик ће бити у стању да: 

разуме текст о срећи, говори о срећи и срећном животу, 

препозна и употреби граматичке јединице: past simple 

and present perfect, present perfect continuous, примени 

знање стечено на часовима на конкретним примерима 

кроз вежбу, уз помоћ модела напише писмо пријатељу. 

Српски језик 

и 

књижевност 

23 12 11 

3. Друштво и породица 

2.СТ.1.5.2 

2.СТ.2.5.2 

2.СТ.1.4.2 

2.СТ.2.4.2 

2.СТ.1.2.5 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.1.4 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.4.4 

Ученик ће бити у стању да: на основу урађеног писменог 

задатка сагледа у којој мери је савладао наставне 

јединице обрађене и утврђене на  претходним часовима, 

на основу урађене исправке писменог задатка сагледа 

грешке које је правио и научи оно што није знао. 

На крају наставне теме ученик ће бити у стању да: 

разуме текст о бандама тинејџера, говори о бандама, 

препозна и употреби граматичке јединице: first and 

second conditional, modals of obligation, prohibition and 

Српски језик 

и 

књижевност 

17 6 11 
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permission, should and ought to, примени знање стечено на 

часовима на конкретним примерима кроз вежбу, уз 

помоћ модела напише писмо редакцији у коме говори о 

свом мишљењу о чланку које је прочитао у тим 

новинама.. 

Ученик ће бити у стању да: на основу урађене контролне 

вежбе сагледа у којој мери је савладао наставне јединице 

обрађене и утврђене на  претходним часовима. 

Ученик ће бити у стању да: сагледа у којој мери је 

савладао наставне јединице обрађене и утврђене на  

претходним часовима. 

4. Језик струке 

2.СТ.2.2.5 

 

2.СТ.2.5.2 

2.СТ.2.3.5 

 

Ученик ће бити у стању да: прочита и преведе текстове о 

својој струци, одговори на питања о текстoвима 

обрађеним на  часовима чија је тема језик струке, 

преприча текстове, употреби речи везане за језик струке 

у конкретним примерима. 

Српски језик 

и 

књижевност 10 6 4 

Начини 

оцењивања 

усменим путем, контролна 

вежба, писмени задатак, 

посматрање активности на 

часу 

Укупно: 74 39 35 

 

Образовни стандарди: 

• 2.СТ.1.5.2Саставља кратке, разумљиве реченице користећи једноставне језичке структуре. 

• 2.СТ.2.5.2Правилно разуме и користи већи број сложенијих језичких структура. 

• 2.СТ.1.4.2 Пише приватно писмо о аспектима из свакодневног живота (нпр. Описује људе, догађаје, места, осећања). 

• 2.СТ.2.4.2 У приватној преписци, тражи или преноси информације, износи лични став и аргументе 

• 2.СТ.1.2.5 Разуме кратке адаптиране одломке књижевних дела, и друге поједностављене текстове који се односе на 

цивилизацијске тековине, културу и обичаје свог и других народа. 

• 2.СТ.1.3.7 Излаже једноставне, блиске садржаје у вези са културом и традицијом свог и других народа. 

• 2.СТ.1.1.4Схвата смисао прилагођеног аудио и видео записа у вези с темама из свакодневног живота (стандардни говор, 

разговетни изговор и спор ритам излагања 
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• 2.СТ.1.4.4 Пише једноставне текстове према моделу, уз помоћ илустрација, табела, слика, графикона, детаљних 

упутстава. 

• 2.СТ.2.2.5 Проналази специфичне појединости у дужем тексту са претежно сложеним структурама, у коме се износе 

мишљења, аргументи и критике(нпр. новински чланци и стручни текстови). 

• 2.СТ.2.3.5 Излаже већ припремљену презентацију о темама из свог окружења или струке. 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

1. слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом који чита наставник или који ученици чују са звучих записа;. 

2. рад у паровима, малим и великим групама (мини-дијалози, игра по улогама, симулације,  итд.); 

3. мануалне активности (израда паноа, презентација, зидних новина, постера за учионицу или родитеље и сл.); 

4. дебате и дискусије примерене узрасту (дебате представљају унапред припремљене аргументоване монологе са ограниченим трајањем, док 

су дискусије спонтаније и неприпремљене интеракције на одређену тему); 

 

 

 

 

Образовни профил:  Машински техничар за компјутеријско конструисање 

Предмет: Социологија 

Разред:  Трећи 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 11/2016 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 70    70 

Недељни 2    2 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ: -Да ученици овладају основним социолошким појмовима, како би боље разумели савремено друштво и успешније остварили своју улогу и 

место у њему 



Машинска школа „Радоје Дакић“ 2018 -2022. 

 

 

700 

-Да стекну применљива и функционална знања о дрзштвеним појавама, структури, развоју и противредностима савременог друштва 

-Како би развили кључне компетенције потребне за живот и партиципацију у демократски  уређеном мулти културалном друштву 

 

Задаци: 

-Да ученици овладају основним знањима о најважнијим друштвеним појавама и о повезаности појединца и друштва 

-Унапреде способности заузимања критичког става према друштву и друштвеним институцијама 

-Развију способност за улогу одговорног грађанина за живот у демократски уређеном друштву 

-Усвоје вредности-правде, истине, слободе, поштења и личне одговорности 

-Развију лични и национални идентитет, унапреде и прошире општу културу 

-Унапреде способност квалитетне и ефикасне сарадње са другима 

 

Активности наставника: 

-Праћење рада и залагање ученика  на часу 

-Подстицање развоја мишљења, охрабрење и помагање ученицима 

-Инстистирање на повезивању знања са применом  у животу, оцењивање 

 

Активности ученика 

-Активан приступ учењу и израда задатака на часу 

-Примена стечених знања 

-Самопроцена рада и напредовања 

-Активно учешће у раду 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 

Исходи по наставној 

теми/модулу 
Корелација 

Број 

часова  по 

теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. 
СОЦИОЛОШКИ ПРИСТУП 

ДРУШТВУ 
 

По завршетку теме ученик 

разуме начин социолошког 

приступа друштву 

ИСТОРИЈА 

 
9 7 2 
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2. 
ДРУШТВЕНА СТРУКТУРА 

И ДРУШТВЕНЕ ПРОМЕНЕ 
 

Схвата структуру и 

организацију друштва-

групе, институције, положај 

и улогу 

ИСТОРИЈА 20 17 3 

3. 
ОСНОВНЕ ОБЛАСТИ 

ДРУШТВЕНОГ ЖИВОТА 
 

Разуме улогу рада и 

економије у друштву, 

културе, религије, нације и 

породице 

ЕКОНОМИЈА 

ИСТОРИЈА 
31 27 4 

4. 
ПОЈАВЕ И ПРОБЛЕМИ 

САВРЕМЕНОГ ДРУШТВА 
 

Добија увид у патолошке 

појаве у друштву-еколошке 

и проблеме младих у 

друштву 

ПСИХОЛОГИЈА 10 8 2 

Начини 

оцењивања 

Усмено излагање ученика 

Оцена групног рада на часу 

Активност на часу 

                                                                     Укупно: 70 59 11 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

 

Настава се изводи са целим одељењем у учионици. 

У реализацији садржаја програма 

Поред традиционалних метода дијалошка са фронталним  обликом рада комбинују се и различите методе активног учења, учење кроз 

пажљиво 

конмструисане активности; учење кроз рад, извршавање задатака и личну акцију која треба да  доведе до постављених исхода на основу којих 

се врши вредновање рада ученика. 
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Образовни профил: Машински техничар за компјутерско конструисање 

Предмет:Физичко васпитање 

Разред: Трећи 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи  74   74 

Недељни  2   2 

 

Циљ и задаци 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 специфичним условима живота и 

рада. 

Задаци:  

Задаци наставе физичког васпитања су: 

- 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.  

Садржаји програма усмерени су на:  

- развијање физичких способности  

- спортско-техничко образовање  
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- повезивање физичког васпитања са животом и радом. 

Активности наставника: 

 Уупознаје ученике са циљевима и исходима наставе / учења, планом рада и начинима оцењивања; даје информације о наставној јединици, 

демонстрира је, прати вежбање ученика, континуирано прати њихов рад и напредак и оцењује их , организује групна такмичења ученика 

Активности ученика:  

Прате  усмено излагање наставника, прате презентовање градива и демонстрацију наставних јединица, вежбају, постављају питања, 

демонстрирају савладано градиво, учествују у групним такмичењима 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  по 

теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Атлетика  

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

- Кратко опише основне карактеристике и 

правила атлетике,  

- Демонстрира  технику дисциплина из 

атлетике , поседује вештину, технику и 

тактику спортске игре као и вежбе из 

осталих програмом предвиђених садржаја 

Екологија, биологија 

20 2 18 

2. 

Спортска гимнастика – 

вежбе на справама  и  тлу 

 

 

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

- Демонстрира  технику дисциплина из 

гимнастике (вежби на справама и тлу) , 

поседује вештину, технику и тактику 

спортске игре као и вежбе из осталих 

програмом предвиђених садржаја 

Екологија, биологија 

10 / 10 

3. 
Спортска игра по избору 

 
 

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

- Детаљније опише правила спортске гране 

за коју показује посебан интерес - за коју 

школа има услове; 

Екологија, биологија 

44 2 42 
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- 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 

активностимаи 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); 
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- Ужива у извођењу покрета и кретања; 

- Наводи основне олимпијске принципе и 

примењује их на школским спортским 

такмичењима и у слободном времену; 

- Препозна нетолерантно понашање својих 

другова и реагује на њега, шири дух 

пријатељства, буде истрајан је у својим 

активностима. 

- Се правилно односи према окружењу у 

којме вежба, рекреира се и бави се 

спортом, што преноси у свакодневни 

живот 

Начини 

оцењивања 

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.  

 

                                                                     Укупно: 74 4 70 

 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

 

Програм физичког васпитања је наставак програма физичког васпитања у основној школи, с тим што је усмерен на још интензивније остваривање 

индивидуалних и друштвених потреба у области физичке културе. Ради тога, овај програм заснован је на индивидуализацији процеса физичког 

васпитања:  

- обезбеђује повезивање знања са животом и праксом и каснијим опредељењима ученика;  

- заснован је на изборној настави за коју се ученици определе према свом афинитету и потребама;  

- обавезује школу на остваривање одређених задатака у овој области.  
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ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА  

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 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;  

мерење и тестирање;  

практична настава.  

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.  
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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.  

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 (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:  

Први разред до 12 км (укупно у оба правца);  

Други разред до 14 км (укупно у оба правца);  

Трећи разред до 16 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 које одреди Савез 

за школски спорт и олимпијско васпитање Србије које је уједно и организатор ових такмичења. 
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Образовни профил: Машински техничар за  компјутерско  конструисање 

Предмет: Математика 

Разред: Трећи 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 1/2005. 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 185 / / / 185 

Недељни 5 / / / 5 

 

Циљ и задаци предмета  

Циљ наставе математике је да ученици усвоје знања,развију вештине, формирају ставове потребне за схватање појава и законитости у природи, 

решавање разноврсних задатака из струке и свакодневног живота, наставак математичког образовања и самообразовања и развијање личности 

ученика. 

Задаци наставе математике су: 

- 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 простори разумевање узајамних односа геометријских фигура; 

- Развијање систематичности, уредности, прецизности, темељности, истрајности, критичности у раду; 

- Оспособљавање за примену стечених знања како у математици тако и у осталим предметима; 

- Формирање математичке културе која подразумева свест о универзалности и примени математике и математичког начина мишљења; 

- Развијање способности потребних за решавање проблема и нових ситуација у процесу рада и свакодневном животу. 

Активности наставника: 

- редовно пратити рад и залагање ученика на часу, 

- водити рачуна о индивидуализацији приступу ученику, 

- подстицати ученике да опажају, примењују, препознају, упоређују, изводе закључке,  повезују знања са другим областима и другим 

предметима, решавају проблеме, практично примењују омогућити подстицајну средину за рад и учење, 

- охрабрује, помаже и подстиче ученике, 

- инсистирати на систематичности у раду и поштовању принципа и правила рада, 
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- инсистирати на практичној примени стечених знања, 

- оцењивањем мотивисати ученике за учење, 

- оцењивањем проценити ниво постигнућа ученика. 

Активности ученика: 

- активан приступ при излагању новог градива и изради задатака на часу, 

- практична примена стечених знања, 

- активно учешће у раду, 

- самопроцењивање напретка, 

- навести очекиване активности ученика с обзиром на тему ( запажа, упоређује, примењује, повезује, решава проблем, организује, повезује 

знања са другим областима, ослања се на претходно искуство.... ). 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1 ПОЛИЕДРИ 

2.МА.1.2.2. 

2.МА.1.2.3. 

2.МА.2.2.2. 

 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

-објасништајеполиедар; 

-објасникаконастајупризма, пирамида и 

зарубљенапирамида; 

-примениодговарајућеформуле и 

израчунаваповршине и запреминеполиедара; 

-уочи равне пресеке призме, пирамиде и 

зарубљене пирамиде и израчуна њихове 

површине; 

-израчуна површину и запремину сложеног 

тела. 

Стручни 

предмети 
28 10 18 

2 ОБРТНА ТЕЛА 
2.МА.1.2.3. 

2.MA.2.2.2. 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

-објасни како настају ваљак, купа, сфера и 

лопта; 

-примени одговарајуће формуле и израчуна 

површине и запремине обртних тела; 

-реши једноставнији проблемски задатак са 

Стручни 

предмети 
24 8 16 
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описаним и/или уписаним телом. 

3 
МАТРИЦЕ И 

ДЕТЕРМИНАНТЕ 

2.МА.1.1.7.  

2.МА.3.1.6.  

2.МА.2.1.8.  

 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

-израчуна детерминанту реда 2 и реда 3; 

-примени особине дерминанте на израчунавање 

детерминанте; 

-реши систем линеарних једначина са три 

непознате; 

-примени Крамерову теорему на решавање 

система линеарних једначина (до 3 непознате) 

-реши једноставне системе линеарних једначина 

са параметром; 

-разматра решења система линеарних једначина 

у зависности од вредности реалног параметра 

Програмирање  20 7 17 

4 ВЕКТОРИ 

2.МА.1.2.6. 

2.МА.2.2.4. 

2.МА.3.2.4. 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

-представи вектор у  Декартовом координатном 

правоуглом систему у простору; 

-израчуна интезитет вектора; 

-дефинише скаларни, векторски и мешовити 

производ вектора; 

-одреди скаларни, векторски и мешовит 

производ  векторима који су задати 

координатама; 

-утврди да ли су   два вектора ортогонална; 

-одреди угао између два вектора задата 

координатама; 

-израчуна површину троугла и запремину 

паралелопипеда. 

Физика, 

основи 

електротехник

е 

9 3 6 

5 

АНАЛИТИЧКА 

ГЕОМЕТРИЈА У 

РАВНИ 

2.МА.1.2.4 

2.МА.1.2.5. 

2.МА2.2.3 

2.МА.3.2.3. 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

-зна да нацрта Декартов правоугли координатни 

систем и у њему представи тачку; 

-израчуна растојање између две тачке, обим и  

Стручни 

предмети 
46 18 28 
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 троугла ако су дате координате његових темена; 

-израчуна координате тачке која дели дуж у 

датој размери; 

-израчуна координате средишта страница и 

координате тежишта 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 нормалности и услов 

паралелности две праве; 

-Одреди угао који заклапају две праве  

-Израчуна растојање тачке од праве; 

- зна дефиницију круг иканонски облик, преведе 

општи облик једначине круга у канонски; 

-каже какав је положај круга у Декартовом 

координатном систему и колики му је 

полупречник; 

-испита међусобни положај праве и круга; 

-одреди тангенту круга из задатих услова; 

-зна дефиницију елипсе и њен канонски облик, 

преведе општи облик једначине елипсе у 

екплицитни; 

-каже какав је положај елипсе  у Декартовом 

координатном систему и скицира криву; 

-одреди тангенту елипсе из задатих услова -
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једноставнији примери; 

-зна дефиницију хиперболе и њен канонски 

облик, преведе општи облик једначине 

хиперболе у канонски; 

-каже какав је положај хиперболе  у Декартовом 

координатном систему и скицира криву; 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

-одреди тангенту хиперболе из задатих услова, 

једноставнији примери; 

-зна дефиницију параболе и њен канонски 

облик преведе општи облик једначине параболе 

у канонски; 

-каже какав је положај параболе  у Декартовом 

координатном систему; 

-одреди тангенту параболе из задатих 

услова,једноставнији примери. 

6 

МАТЕМАТИЧКА 

ИНДУКЦИЈА, 

НИЗОВИ 

2.МА.1.3.1. 

2.МА.2.3.1 

2.МА.2.3.2 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

-да препозна математичку индукцију и примени 

је;  

-препознаниз и умедаганастави 

(једноставнијипримери); 

-препознааритметичкиниз, знаштасу n и d и 

какосезаписујеопштичланниза; 

-израчуназбирпрвих n 

члановааритметичкогниза; 

-препознагеометријскиниз, знаштасу n и d и 

какосезаписујеопштичланниза; 

-израчуназбирпрвих n 

члановагеометријскогниза; 

-дефинишепојамграничневредностиниза; 

-наведеособинеконвергентнихнизова. 

Стручни 

предмети 
32 13 19 
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КОМПЛЕКСНИ 

БРОЈЕВИ И 

ПОЛИНОМИ 

2.МА.3.1.1.  

2.МА.2.1.2. 

2.MA.2.1.5. 

2.MA.1.1.4 

 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

-комплексан број у алгебарском облику преведе 

у тригонометријски облик и обрнуто; 

-израчуна збир, разлику, производ и количник 

комплексног броја у тригонометријском облику; 

-примени Моаврову формулу; 

-одреди корене комплексног броја, 

-сабира,одузима и множи полиноме; 

-изврши операцију дељења два полинома; 

-примени Безуову теорему на одређивање 

остатка дељења полинома; 

Примени Безуову теорему на одређивање 

непознатих коефицијената полинома (ако је 

познат остатак дељења). 

Физика, 

основи 

електрот. 

Рачунарство  и 

информатика  

14 6 8 

7 
Писмени задаци са 

исправком 
   12 / 12 

Начини оцењивања 

1. усмену проверу знања, 

2. писмене задатке, 

3. контроолне вежбе, 

4. посматрање 

активности на часу. 

Укупно:  185 65 120 

 

Образовни стандарди: 

2.МА1.2.2. Израчунава и процењује растојања, обиме и површине геометријских фигура у равни користећи формуле. 

2.МА.1.2.3. Израчунава и процењује површине и запремине геометријских тела у простору, користећи формуле. 

2.МА.2.2.2. Уочава равне пресеке геометријских фигура у простору и рачуна њихову површину. 

2.МА.1.1.7. Решава једноставне проблеме који се своде на систем две линеарне једначинеса две непознате. 

2.МА.2.1.8. Решава проблеме који се своде на системе линеарних једначина са највише три непознате. 

2.МА.3.1.6. Решава системе линеарних једначина са и без параметара и једноставне системе нелинеарних једначина. 
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2.МА.1.2.6. Разуме појам вектора,зна основне операције са векторима и примењује их. 

2.МА.2.2.4. Примењује својства вектора при решавању проблема. 

2.МА.3.2.4. Примењује рачун са векторима (скаларни и векторски производ ...). 

2.MA.1.2.4. Користи координатни систем за представљање једноставних геометријских објеката у равни. 

2.МА.1.2.5 Препознаје криве другог реда. 

2.МА.2.2.3 Решава једноставне проблеме користећи једначину праве и криве другог реда. 

2.МА.3.2.3 Решава проблеме користећи једначине кривих другог реда и њихових тангенти у координатном систему. 

2.МА.1.3.1. Препознаје правилност у низу података (аритметички и геометријски низ,...), израчунава чланове који недостају, као и суму коначног 

броја чланова низа. 

2.МА2.3.1 Решава проблеме користећи својства аритметичког и геометријског низа,примењује математичку индукцију и израз за суму 

бесконачног геометријског низа у једноставним  случајевима. 

2.МА2.3.2 Разуме концепт конвергенције низа и израчунава граничну вредност низа у једноставним случајевима. 

2.МА.2.1.2. Разумепојамкомплексногброја, представљага у равни и знаосновнеоперацијесакомплекснимбројевима. 

2.МА.3.1.1. Комплексне бројеве представља у тригонометријском и експоненцијалном облику и рачуна вредност израза са комплексним 

бројевима. 

2.MA.1.1.4.*Трансформише једноставне алгебарске изразе 

2.MA.2.1.5.* Трансформише алгебарске изразе. 

Начин остваривања програма : 

Настава се изводи са целим одељењем у учионици . 

Поред обавезних писмених задатака реализују се и писмене провере знања у облику тестова и контролних вежби. 

У реализацији садржаја програма  

поред традиционалних метода  дијалошка са фронталним  

обликом рада  комбинују се и различите методе активног учења ,учење кроз пажљиво  

конструисане активности,  учење кроз рад, извршавање задатака и личну акцију  

која треба да доведе  до постављених исхода на основу којих се врши вредновање рада ученика. 

 

  



Машинска школа „Радоје Дакић“ 2018 -2022. 

 

 

715 

Образовни профил: Техничар за компјутерско управљање 

Предмет:Грађанско васпитање 

Разред: Трећи 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 37 / / / 37 

Недељни 1 / / / 1 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ:Циљ часа је да се кроз разговор са ученицима покаже како функционише грађанска иницијатива. 

Задаци:изношење предлога грађана 

  -дискусија о предлозима грађана 

  -гласање о предлозима грађана 

 

Ред. 

број 

теме/мо

дула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 

Исходи по наставној 

теми/модулу 
Корелација 

Број 

часова  

по 

теми/мо

дулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1-5 

Демократија и политика 

-Уводни час 

-Демократија и демократско 

одлучивање 

-Грађански живот,политика и власт 

-Ограничена власт 

-Подела власти 

 

Ова тематска целина је 

посвећена појму и култури 

људских права као и улози 

грађана у залагању за 

остваривање тих права 

Социологија 7  

Обрадан

овоггр

адива 
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6-14 

Грађанин и грађанско друштво 

-Појам грађанин/ грађанка 

-Грађанин/грађанке и поштовање  

закона 

-Упознавање са радом локал. власти 

и самоуправе 

-Грађанско и цивилнодруштво 

-Карактеристике цивилног друштва 

-Однос цивилног друштва и државе 

-Грађански активизам за и против 

-Препоставке грађ. друштва 

  Социологија 8  

Обрадан

овоггр

адива 

15-26 

Грађанска и политичка права и право 

на грађ. иницијативу 

-Људска права I 

-Људска права II 

-Грађани моје општине I 

-Грађани моје општине II 

-Грађанска иницијатива 

-Грађанска иницијатива 

(формулисање) 

-Грађанска иницијатива 

(презентација и анализа рада са 

групом) 

-Грађанска иницијатива (формални 

предлог) 

-Скупштина –припреме и заседање 

-Скупштина- заседање 

-Удружења грађана-право на 

самоорганизовање 

-Удружења грађана-упознавање са 

радом локал. удружења 

 

Ова тематска целина је 

посвећена појму и култури 

људских права као и улози 

грађана у залагању за 

остваривање тих права 

Социологија 12   
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26-37 

Планирање конкретне акције 

-Планирање локалне акције-избор 

проблема 

-Планирање локалне акције-кораци у 

планирању 

-Планирање локалне акције-

прикупљање података, форм. Право 

-Планирање локалне акције-план 

надгледања и оцена успеха 

-Планирање локалне акције- 

одређивање циљ.  група, анализа 

окружења и подручја 

-Планирање локалне акције- 

осмишљавање поруке и одабир 

канала комуникације 

-Планирањелокалнеакције-

прикупљањесредстава и 

планактивности 

-Планирање локалне акције- 

припрема за јавну презентацију 

-Планирање локалне акције- јавне 

презентације у школи 

-Шта носим са собом 

   10   

Начини 

оцењивања 
 Укупно: 37   
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Образовни профили: Техничар за компјутерско управљање 

Предмет: Верска настава –Православни катихизис 

Разред: Трећи 

Службени гласник РС - Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 37 \ \ \ 37 

Недељни 1 \ \ \ 1 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ: наставе у трећем разреду јесте да се ученицима аргументовано предочи да је Исус Христос једини спаситељ створеног света зато што је 

само у његовој личности остварена заједница стварне природе с Богом. 

 

Задаци: наставе православног катихизиса су да ученици: 

стекну свест о томе да је Тајна Христова циљ стварања света; 

 уоче да је првородни грех променио начин остварења циља због кога је свет створен, али не и сам циљ; 

запазе да се Тајна Христова поистовећује са Литургијом; 

уоче да апостолским прејемством, посредством Духа Светога, преко Литургије и као Литургија, будуће Царство Божије улази у историју; 

запазе разлику између иконографског приказивања распећа и васкрсења Христовог у православној и ренесансној традицији.  

 

Активности наставника: 

Излаже наставну јединицу усмено, презентује градиво презентацијом, прати рад ученика, припрема наставне материјале, саставља задатке за рад, 

прати рад ученика, процењује њихове активности и постигнућа и оцењује их. 

 

Активности ученика: 

Прате  усмено излагање наставника, прате презентовање градива и наставних јединица, вежбају са припремљених наставних материјала, 

постављају питања ,презентују савладано градиво. 
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Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 

Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Увод  

Ученик ће моћи да сагледа садржаје којима 

ће се бавити настава Православног 

катихизиса у току 3. године средњошколског 

образовања; моћи да уочи какво предзнање 

градива Православног катихизиса има из 

обрађеног у претходном разреду; бити 

мотивисан да похађа часове православног 

катихизиса. 

 

1 1 0 

2. 

Христос истинити 

Бог и истинити 

Човек 

 

Ученик ће моћи ће разуме значење израза 

Нови Адам, Месија и Емануил, Логос; моћи 

да изложи зашто је Исус Христос као 

посредник између Бога и човека једини 

Спаситељ света; моћи да у прологу Јеванђеља 

по Јовану укаже на места у којима се говори 

о Богу као Логосу; моћи у основним цртама 

да опише зашто је могуће да се у 

новозаветној Цркви представља Бог; моћи да 

наведе основне разлике између слике и 

иконе. 

Српски језик  

Историја 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Екологија 

Грађанско 

васпитање 

Физика 

5 4 1 

3. 
Приближило се 

Царство Божје... 
 

Ученик ће моћи да закључи да је Царство 

Божје заједница са Христом; моћи да увиде 

актуелност Христове проповеди; знати да је 

Христова делатност и проповед позив свима 

у Царство Божје; моћи да увиде како поуке из 

Христове проповеди могу да примене на 

сопствени живот 

Српски језик  

Историја 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Екологија 

Грађанско 

васпитање 

Социологија  

Филозофија  

7 5 3 
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Физика 

4. 
Где је Христос ту је 

и Царство Божје 
 

Ученик ће моћи да повеже догађај 

Преображења са литургијском песмом 

«Видјехом свјет истиниј...»; моћи да разуме 

да је свака заједничка трпеза израз 

заједништва; моћи да разуме да Христос 

Тајном Вечером установљује начин на који 

ће остваривати заједницу са својим 

ученицима у све дане до свршетка века; моћи 

да разуме да сва радост хришћанске вере 

извире из свести о победи над смрћу и 

Христовом сталном присуству; моћи да, 

причешћујући се, доживљава себе као 

учесника Тајне Вечере; моћи да у основим 

цртама изложи смисао Христовог страдања и 

смрти; моћи да објасни да се Христос вазноси 

на небо да би узнео људску природу Оцу; 

моћи да разуме да се Христос вазноси на 

небо да би наша вера у Христа била 

слободна(а не изнуђена); знати да је општење 

са Христом и данас могуће у заједници Духа 

Светога – у Цркви. 

Српски језик  

Историја 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Екологија 

Грађанско 

васпитање 

Социологија  

Филозофија  

Физика 

9 7 2 

5. Мој живот у Христу  

Ученик ће моћи да разуме да покајање 

(преумљење) значи постављање Царства 

Божјег за приоритет живота; моћи да разуме 

да покајање подстиче човека да тражи 

Царство Божје; знати да истински однос са 

Богом не сме бити формалистички; бити 

свестан значаја испуњавања Христових 

заповести у свом животу; схватити да се 

учешћем на Литургији учествује у Царству 

Божјем 

Српски језик  

Историја 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Екологија 

Грађанско 

васпитање 

Социологија  

Филозофија  

Физика 

5 4 1 
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6. 
Светотајински 

живот Цркве 
 

Ученик ће моћи на основном нивоу да 

тумачи новозаветна сведочанства о 

значају Крштења; моћи да схвати да је 

Крштење прихватање 

позива на светост; моћи да објасни да 

Миропомазање значи примање дарова Светог 

Духа за служење у Цркви; моћи да схвати да 

су исповест и покајање повратак у наручје 

Очево и заједницу Цркве; знати да су службе 

у Цркви дарови Духа Светога; моћи да 

међусобно разликује различите службе у 

Цркви (епископ, свештеник, ђакон, лаик) и 

увиди њихову повезаност; бити свестан да 

све Тајне свој смисао добијају у Литургији. 

Српски језик  

Историја 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Екологија 

Грађанско 

васпитање 

Социологија  

Филозофија  

Физика 

4 4 0 

7. 
Новозаветна 

ризница 
 

Ученик ће моћи да препозна догађаје из 

историје спасења у Анафори Василија 

Великог; моћи да тумачи молитву Оче наш 

као литургијску молитву; моћи да разуме да 

братска хришћанска љубав своје порекло има 

у примеру Христове љубави; бити свестан да 

хришћанско братољубље превазилази крвно 

и национално порекло; моћи да уочи у којој 

мери је напредовао и савладао градиво 

Православног катихизиса 3. разреда средње 

школе. 

Српски језик и 

књижевност 

Историја 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Екологија 

Грађанско 

васпитање 

Социологија  

Филозофија  

Физика 

6 5 1 

Начини 

оцењивања 

Усмено испитивање,  

писмено испитивање, 

посматрање понашања  

ученика 

Укупно: 37 30 7 
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Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

 

Катихизација (веронаука, изучавање истине вере) јесте литургијска делатност. То значи да је она заједничко дело катихете (вероучитеља) и 

његових ученика. Свака истина вере предаје се и преноси као реалност самога живота, као опис искуства, првенствено као реалност живота у 

Цркви и опис њеног искуства. Нема и не може бити апстрактних истина и аксиома. Катихеза ("веронаука") не постоји ради гомилања података и 

информација или у служби теоретског "знања о вери" него као мистагогија, увођење у праксу живота и отварање могућности да ученик и лично 

усвоји искуство Цркве кроз слободно учешће у њеном животу, првенствено у њеној Литургији. 

Наставни процес ће имати свој пуни смисао и успех заједничким учешћем катихете (вероучитеља) и његових ученика у Литургији и у свим 

облицима и изразима живота у Цркви. 

Катихета (вероучитељ) дужан је да помогне својим ученицима да превазилазе неповерење према другима и да се истовремено ослобађају 

претеране и нездраве заокупљености собом и својим стварним и привидним проблемима. Часови катихизиса (веронауке) биће, следствено, 

усмерени на изграђивање поверења, љубави и заједништва међу ученицима у одељењу и у школи, као и у односу према људима уопште. 

Развијање овакве животне оријентације код ученика биће праћено и неговањем осећања одговорности за животну средину и за природу као 

целину. 

Притом ученици треба да осете да остваривање јединства са другима нипошто не значи опасност по њих, понајмање пак значи укидање личне 

различитости и особености. Напротив: прихватајући једни друге и показујући узајамну љубав, млади - и сви људи - истовремено чувају, поштују 

и унапређују своју и туђу личност, односно личну самосвојност сваког појединца. 

У складу са оваквим циљем наставног процеса, при обради наставних јединица - заступљеној и овде, као и у основној школи, првенствено на 

динамичан начин и дијалошким методом - треба ставити нагласак више на доживљајно, а мање на сазнајно, више на формативно, а мање на 

информативно. Циљ ће бити постигнут ако ученик, уз несебичну и ненаметљиву помоћ свога катихете, открије и себе и друге као непоновљиву 

вредност, а свој животни програм дефинише као трајни подвиг прихватања и поштовање других, стицања поверења и љубави према њима. 

Притом би он спонтано препознао Цркву као простор остваривања личности и заједнице, а једног у Тројици Бога као извор и пуноћу тога датог и 

задатог животно-вредносног програма. 
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Образовни профил:Техничар за компјутерско конструисање 

Предмет:Рачунари и програмирање 

Разред: Трећи 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи  148   148 

Недељни  4   4 

 

Циљ и задаци предмета 

 

Циљ:  Циљ наставе предмета рачунари и програмирање је стицање основних знања о рачунарском систему и програмирању, као и 

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

Задаци: Стицање основних знања о рачунарском систему; 

- Стицање основних знања о програмирању ; 

- Стицање основних знања о оперативним системима и корисничким програмима; 

- Увид у примену рачунарске технике у науци и истраживању; 

- Оспособљавање за самостално решавање техничких проблема и задатака; 

- Привикавање и овладавање правилном техником рада на рачунару као основном алатком за решавање задатака. 

-    Оспособљавање ученика да самостално пишу једноставније програме 

-    Оспособљавање ученика да размишљају на начин програмера, основна платформа за даље бављење програмирањем и програмским језицима 

Активности наставника: 

Излаже наставну јединицу усмено, презентује градиво презентацијом, демонстрира, прати рад ученика, модерира рад ученика, припрема наставне 

материјале, саставља задатке за рад, прати рад ученика, процењује њихове активности и постигнућа и оцењује их. 

Активности ученика: 

Прате  усмено излагање наставника, прате презентовање градива и демонстрацију наставних јединица, вежбају са припремљених наставних 

материјала, постављају питања, демонстрирају савладано градиво. 
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Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  по 

теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1.  
Рачунарски системи  

 
 

Ученици ће знати шта су рачунарски 

системи 

 Енглески језик 

2 2  

2.  
Задатак програмирања, 

алгоритам, програм 
 

Ученици упознају појам алгоритма и 

програма 

Математика, 

Енглески језик 2 2  

3.  Основни појмови о језику   

 Енглески језик 

2 2  

4.  Стандардни типови података  Ученици знају сва три типа података 

Енглески језик 

2 2  

5.  Константе и предпроцесор   
Ученици ће знати шта је потпроцесор 

и шта су константе у језику С 

Енглески језик 

2 2  

6.  
Учитавање и издавање 

података  
 

Ученици ће знати да примене 

стандардне функције за испис и унос 

текста 

Енглески језик 

2 2  

7.  Операције, изрази и оператори   
Савладавање рада са математичкими 

логичким опеарцијама и изразима 

Математика, 

Енглески језик 4 4  

8.  Операције над битовима   Савладавање операција над битовима 

 Енглески језик 

2 2  



Машинска школа „Радоје Дакић“ 2018 -2022. 

 

 

725 

9.  Гранање у програму   
Савладавање гранања у програму и 

услова 

Енглески језик 

6 6  

10.  Организација циклуса   
Ученици ће знати све циклусе, 

њихову улогу и разлике између њих 

Енглески језик 

10 10  

11.  Функције и показивачи   Савладавање различитих функција 

Енглески језик 

12 12  

12.  Меморијске класе   
Знаће аутоматске статичке и спољне 

и регистарске промењиве 

Енглески језик 

2 2  

13.  
Структуирани типови 

података, низ  
 

Савладавање рада са  

једнодимензионалним низовима 

Математика, 

Енглески језик 8 8  

14.  Дводимензиони низови   Савладабвање матрица 

Математика, 

Енглески језик 10 10  

15.  Стрингови   
Упознавање са стрингиввима и 

операцијама са њима 

Енглески језик 

8 8  

16.  Структуре   
Савладавање структура, показивача и 

унијама 

Енглески језик 

6 6  

17.  
Датотеке и операције са 

датотекама  
 

Ученици ће знати да организују и 

раде са датотекама 

Рачунарство и 

информатика, 

енглески језик 
12 12  

18.  Динамичке структуре података   
Знаће појам једноструко и двоструко 

повезаних листа и бинарног дрвета 

Енглески језик 

12 12  
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19.  Графика и графичке функције   Рад са екранском графиком 

Енглески језик, 

Математика 20 20  

20.  Испис текста на екрану   
Знаће операције са текстом и испис 

текста на екрану 

Енглески језик 

8 8  

21.  Израда комплексних програма   

Ученици ће знати да напишу 

елементарне програме према 

потребама занимања 

Енглески језик 

16 16  

22.  О језику – С ++  

Схватање сличности разлика између 

ових програма, опште користи од Ц 

програмских пакета 

Енглески језик 

2 2  

Начини оцењивања 

Усмени одговори 

Кратке писмене провере 

Самостални радови 

Укупно 148 148  

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

- При реализацији наствне групе не могу бити веће од 16 ученика. Приликом реализације наставе сваки ученик мора имати свој рачунар и на 

њему самостално радити уз асистенцију наставника. 

Приликом рада наставник мора осмислити што више конкретних задатака који ће се решавати на рачунару. Наставник треба да нађе корелацију са 

другим предметима и да задатке и проблеме из тих предмета ученици реше путем рачунара. 

Наставник треба да одабере софтверску подршку на којој ће реализовати наставни план, водећи рачуна о техници са којом располаже и о брзим 

променама и развоју истих. Садржаје програма је неопходно реализовати савременим наставним методама и средствима. У оквиру сваке 

програмске целине, ученике треба оспособљавати за: самостално проналажење, систематизовање и коришћење информација из различитих извора 

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

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

радова и групних пројеката и ефикасну визуелну, вербалну и писану комуникацију. 

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

информације, а оцењивање ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују 

сопствени напредак  у остваривању задатака предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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Образовни профил:Машински  техничар за компјутерско конструисање 

Предмет: Машински елементи 

Разред: Трећи 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 74    74 

Недељни 2    2 

 

Циљ и задаци предмета 

 

Циљ: 

Циљ наставе предмета машински елементи је стицање знања о врстама, конструкционим и функционалним карактеристикама и примени 

машинских елемената као саставних  делова машинске функционалне целине -конструкције и машинског система. 

Задаци: 

Задаци наставе предмета машински елементи су: 

- схватање улоге и значаја општих машинских делова (елемената ), који су заједнички већини машинских конструкција-уређаја и машинских 

система; 

- оспособљавање за прорачунавање и димензионисање машинских делова уз претходно дефинисање врсте оптерећења и напонских стања у 

машинским деловима и систему у целини; 

- овладавање израдом техничке документације и њеном применом у пракси; 

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

графикона, дијаграма и ЈУС стандарда; 

- схватање значаја квалитета обраде и толеранције у машинству са становишта функционисања конструкције и економичности производње; 

- развијање смисла за тачност, прецизност и естетски изглед, као и способности за самостално, планско и организовано приступању раду и 

производњи. 
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Активности наставника: 

Излаже наставну јединицу усмено, презентује градиво презентацијом, демонстрира, прати рад ученика, модерира рад ученика, припрема наставне 

материјале, саставља задатке за рад, прати рад ученика, процењује њихове активности и постигнућа и оцењује их. 

Активности ученика: 

Прате  усмено излагање наставника, прате презентовање градива и демонстрацију наставних јединица, вежбају са припремљених наставних 

материјала, постављају питања, демонстрирају савладано градиво. 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  по 

теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Увод  

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- -Схвати појам и  задатак машинских елемената 

- -Разликује машинске  елементе 

 

1 1  

2. 
Елементи обртног 

кретања 
 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да  : 

- -Схвати појам и задатак осовина и вратила 

Механика 

6 4 2 

3. 
Котрљајни и клизни 

лежаји 
 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да  : 

- Објасни улогу и значај лежишта и лежаја 

- Разликује врсте лежишта и лежаја, њихову поделу 

- Познаје уградњу, подмазивање и заптивање 

Машински 

материјали 
9 6 3 

4. Спојнице  

По завршетку теме ученик ће бити у стању да  : 

- Разликује врсте спојница  

- Објасни њихову улогу 

- - Опише начине спајања 

Маш. материјали 

Отпорност 

материјала 

Механика 

4 3 1 

5. 
Елементи за пренос 

снаге- преносници 
 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да  : 

- Разликује врсте преносника снаге и њихове 

елементе 

Маш.  материјали 

Отпорност 

материјала 

Механика 

2 1 1 
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6. Фрикциони преносници  

По завршетку теме ученик ће бити у стању да  : 

- -разуме начин функционисања,       

- -дефинише основне елементе 

- -зна предности и недостатке 

Маш. материјали 

Отпорност 

материјала 

Механика 

3 2 1 

7. Зупчасти преносници  

По завршетку теме ученик ће  

- -Препозна врсту зупчастог пара, елементе, 

кинематику, геометријске величине, изврши 

проверу чврстоће бокова и подножја зупца, нацрта 

зупчаник 

Машински 

материјали 

Отпорност 

материјала 

Механика 

18 12 6 

8. Ланчани преносници  

По завршетку теме ученик ће бити у стању да  : 

- - Препозна врсту ланчаног пара, елементе, 

кинематику, геометријске величине, изврши избор 

и проверу ланца, нацрта ланчаник 

Маш. материјали 

Отпорност 

материјала 

Механика 

4 3 1 

9. 
Каишни и ремени 

преносници 
 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да  : 

- -разликује преноснике, њихове основне 

геометријске величине, зна начине затезања 

каиша, прорачун пара., цртеж каишника 

Машински 

материјали 

Отпорност 

материјала 

Механика 

5 3 2 

10. Пренос ужетом  

По завршетку теме ученик ће бити у стању да  : 

- -разликује ужад, врсте плетења 

- -зна да изврши прорачун 

- -нацрта ужетњачу 

Маш. материјали 

Отпорност 

материјала 

Механика 

2 2  

11. 
Цевни водови и судови 

под притиском 
 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да  : 

- -разликује елементе за промену протока,начин 

рада 

- -познаје прорачун цевних водова и судова под 

притиском, начин њиховог постављања и 

обезбеђења 

Хидраулика и 

пнеуматика 

4 3 1 

12. Вежбе  

По завршетку теме ученик ће бити у стању да  : 

- - уз упутства  прорачуна све елементе 

једностепеног зупчастог редуктора-зупчастог пара, 

бвратила. Изабере лежаје, те нацрта исте 

Машински 

материјали 

Отпорност 

материјала 

16  16 
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Механика 

Начини 

оцењивања 

Усмени одговори 

Кратке писмене провере 

Самостални радови 

Укупно: 74 39 35 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

Садржаји овог предмета заснивају се на теоријским поставкама стручних предмета (техничко цртање са нацртном геометријом, машински 

материјали, статике, а нарочито отпорност материјала). Предзнање ученика је неопходно али је и наставник у обавези да утврди са ученицима све 

оно што је битно из садржаја наведених предмета за изучавање појединих тематских целина машинских елемената. 

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

као и за праћење наставе из стручних предмета. Због тога је потребно наставу овог предмета реализовати у кабинету или специјализованој 

учионици опремљеној одговарајућим наставним средствима, узорцима свих машинских елемената и њиховим моделима, машинским склоповима 

у пресецима у којима се виде уграђени машински делови. Једино у таквим условима могуће је ефикасно остварити наставу овог предмета, која 

захтева разноврсне методе наставног рада уз коришћење графофолија и дијафилма. 

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

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

димензионисањем елемената. 

Вежбању у настави треба посветити посебну пажњу и усмерити је ка припреми ученика за израду самосталних радова и вежби. Конкретно, после 

сваке тематске целине из које је предвиђена самостална вежба треба вежбањем у настави комплетно урадити репрезентативни пример и након 

тога издати податке за самосталан рад ученика. Оцена рада може се дати и у случајевима кад вежба није до краја завршена. У оваквим 

случајевима ученици треба код куће да заврше вежбу и да је предају наставнику у току израде наредне вежбе. 

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

оспособљавати за: самостално проналажење, систематизовање и коришћење информација из различитих извора (стручна литература, интернет, 

часописи, уџбеници); визуелно опажање, поређење и успостављање веза између различитих садржаја (нпр. повезивање садржаја предмета са 

свакодневним искуством, садржајима других предмета и др.); тимски рад; самопроцену ; презентацију својих радова и групних пројеката и 

ефикасну визуелну, вербалну и писану комуникацију. 

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

информације, а оцењивање ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују 

сопствени напредак  у остваривању задатака предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију .  
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Образовни профил: Машински техничар за компјутерско конструисање 

Предмет: Технологија обраде 

Разред: Трећи  

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 111    111 

Недељни 3    3 

 

Циљ и задаци предмета  

Циљ: 

. Циљ наставе предмета технологије обраде је стицање знања о принципима и законитостима обликовања машинских материјала, о поступцима и 

процесима обраде и економичности израде производа. 

Задаци: 

Задаци наставе предмета технологије обраде су: 

- Стицање знања о теоријским основама машинске и ручне обраде и правилном избору машина, алата и режима рада; 

- Стицање знања о поступцима обраде са и без скидања струготине; 

- Стицање знања о конструкционим и експлоатационим карактеристикама машина и алата за обраду са и без скидања струготине; 

- Упознавање основних разлика између нумерички управљаних обрадних система и класичних машина алатки са аспекта области примене, 

продуктивности, економичности и укупне ефикасности обраде; 

- Упознавање структуре техничких карактеристика и технолошких могућности обрадних система са нумеричким управљањем. 

Активности наставника: 

Излаже наставну јединицу усмено, презентује градиво презентацијом, демонстрира, прати рад ученика, модерира рад ученика, припрема наставне 

материјале, саставља задатке за рад, прати рад ученика, процењује њихове активности и постигнућа и оцењује их. 

Активности ученика: 

Прате  усмено излагање наставника, прате презентовање градива и демонстрацију наставних јединица, вежбају са припремљених наставних 

материјала, постављају питања, демонстрирају савладано градиво. 
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Ред. 

број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Увод  

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

-разликује основне поступке 

обраде метала, познаје основне елементе обрадног 

система и процеса 

-познаје основе НУМА  

 2 2  

2. Кинематика  резања  

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

-познаје основне ел кинематике резања 

- познаје и објасни појаве при обради резањем  

-Разуме структуру времена обраде 

-Схвати појмове брзине главног и помоћног 

кретања 

-Разуме основни принцип резања 

Механика 

Отпорност 

материјала 

4 3 1 

3. Карактеристике резних алата  

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

-разликује основне елементе геометрије алата 

-познаје материјале за израду 

Машински 

материјали 
3 2 1 

4. 
Карактеристике припремка и 

обратка 
 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

-схвати појмове обратка и изратка 

-распознаје врсте и карактеристике припремака и 

обрадака 

Машински 

материјали 
1 1  

5. 
Машине алатке за обраду 

резањем 
 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

-распознаје машине за обраду резањем 
Механика 

Практична настава 
1 1  

6. Поступак обраде одсецањем  

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

-схвати поступак одсецања 

-упозна машине за одсецање 

Механика 

Отп. материјала 

Практична настава 

1 1  
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7. Поступак обраде на стругу  

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- Влада основним појмовима везаним за обраду 

стругањем 

- Препознаје алат и прибор за обраду 

- Познаје елементе режима обраде  

Зна поделу и карактеристике стругова 

Механика 

Отпорност 

материјала 

Практична настава 

5 4 1 

8. Поступак обраде на бушилици  

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

-Познаје бушилице 

-Познаје алат и прибор за обраду бушењем 

-Познаје елементе режима обраде 

Механика 

Отпорност 

материјала 

Практична настава 

3 2 1 

9. Поступак обраде на глодалици  

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

-разликује начине глодања 

-Разликује глодала 

-познаје алат и прибор 

-Познаје елементе режима обраде 

-Разликује врсте глодалица, 

Познаје прибор за обраду 

Механика 

Отпорност 

материјала 

Практична настава 

5 4 1 

10. Поступак обраде провлачењем  

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- Разликује обраду провлачењем од других врста 

обраде 

- Познаје принцип рада машина за провлачење 

- Познаје елементе режима обраде 

- познаје алат и прибор за провлачење 

Механика 

Отпорност 

материјала 

Практична настава 

1 1  

11. Поступак обраде рендисањем  

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- Разликује краткоходну од дугоходне рендисаљке 

- Познаје принцип рада рендисаљки 

- Познаје елементе режима обраде 

-Познаје алат и прибор за рендисање 

Механика 

Отпорност 

материјала 

Практична настава 

1 1  

12. Обрада брушењем и глачањем  

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

-Познаје машине и алат за брушење и глачање 

-Разликује врсте брушења и глачања 

-Познаје материјале и ознаке тоцила 

Механика 

Отпорност 

материјала 

Практична настава 

4 3 1 
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-Познаје елементе режима обраде 

-Разликује брусилице и машине за глачање 

13. Израда навоја и зупчаника  

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

-Познаје методе и поступке за израду навоја и 

зупчаника 

Механика 

Отп. материјала 

Практична настава 

3 2 1 

14. Ливење  

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

-Разуме основне појмове о ливењу, изради калупа 

и језгара 

- Познаје особине материјала за ливење и кварцног 

песка 

- Схвати поступке израде калупа 

- Схвати разне поступке ливења 

Машински 

материјали 
9 6 3 

15. Обрада деформисањем  

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

-Разуме основне појмове о напрезањима, напонима 

и деформацијама 

- Разликује ковање од пресовања 

- Познаје основне поступке обраде у топлом и 

хладном стању са освртом на израду зупчаника и 

навоја ваљањем 

Механика 

Отпорност 

материјала 

Практична настава 

9 6 3 

16. Обрада спајањем  

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- Разуме основне појмове о напрезањима, 

напонима и деформацијама 

- Разликује ковање од пресовања 

- Познаје основне поступке обраде у топлом и 

хладном стању са освртом на израду зупчаника и 

навоја ваљањем 

Отпорност 

материјала 

Практична настава 

Хемија 

Електротехника 

9 6 3 

17. Израда делова од лима  

По завршетку теме ученик ће бити у стању да 

-препозна различите поступке израде делова од 

лима 

Отпор. материјала 

Практична настава 

Маш.  материјали 

5 4 1 

18. Испитивање материјала  
По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

-разликују поступке испитивања материјала 

Хемија 

Физика 
2 1 1 
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19 
Неконвенционални поступци 

обраде 
 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

-разликују начин обраде и  неконвенцијалне 

поступке обраде  

Хемија 

Физика 

Електротехника 

5 4 1 

20. 
Нумерички управљани обрадни 

систем 
 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

-схвати принцип рада нумерички управљаних 

система 

-разуме концепт, структуруи карактеристике 

система 

Програмирање 2 1 1 

21, 
Пројектовање обрадних и 

технолошких  процеса за НУМА 
 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

-спозна основе пројектовања НУМА 

-да пројектује путању алата, изабере режиме 

обраде 

Програмирање 8 5 3 

22. 
НУ обрадни системи за обраду 

резањм 
 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

-препозна карактеристике НУ стругова, глодалица, 

брусилица..  

Програмирање 9 6 3 

23. 
НУ обрадни системи за обраду 

деформацијом 
 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- препозна карактеристике НУ машина за обраду 

деформацијом 

Програмирање 4 3 1 

24. 

НУ обрадни системи за обраду 

неконвенционалним поступцима 

обраде 

 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

препозна карактеристике НУ машина за обраду 

електроерозијом и ласером 

Програмирање 4 3 1 

25.  НУМА мерне машине  

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- препозна карактеристике, примену и поделеНУ  

мерних машина  

Програмирање 4 3 1 

26. 
Перспективе и даља примена 

НУМА 
 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

-препозна нове генерације НУМА, индустријске 

роботе, фабрике будућности 

Програмирање 3 2 1 

27. Стереолитографија  
По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- упозна постуопак испитивања 
 1 1  
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28. Лом метода - слојеви  
По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

-упозна постуопак испитивања 
 1 1  

29. СЛС метода - слојеви  
По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

упозна постуопак испитивања 
 1 1  

30. ФДМ метода-  капи  
По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- упозна поступак испитивања 
 1 1  

Начини 

оцењивања 

Усмени одговор 

Самостални радови 

Кратке писмене провере 

Укупно: 111 81 30 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

Програм обухвата најзначајније врсте и поступке обраде метала (ручне и машинске). 

Као стручни предмет, заузима значајно место у формирању структуре ширих знања и појмова у области на којој се заснива металопрерађивачка 

индустрија и машиноградња. 

Знања стечена из предмета: механика, физике, технологија материјала и техничког цртања представљају битну основу за усвајања ових нових 

садржаја, што треба у настави користити. 

Паралелно са садржајима овог предмета, остварује се настава из стручних предмета који имају са њима додирних тачака. Због тога је веома 

значајно међусобно усклађивање наставе, при чему посебну пажњу треба обратити на практичну наставу. 

Градиво које се обрађује је доста разнолико због чега наставу треба организовати рационално уз примену савремених наставних средстава: алата, 

машина, уређаја, прибора, њихових модела, макета, узорака као и цртежа, схема, каталога произвођача алата и машина, ЈУС стандарда и др. Ово 

обавезује да се настава изводи у посебном кабинету или специјализованој  учионици.  

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

оспособљавати за: самостално проналажење, систематизовање и коришћење информација из различитих извора (стручна литература, интернет, 

часописи, уџбеници); визуелно опажање, поређење и успостављање веза између различитих садржаја (нпр. повезивање садржаја предмета са 

свакодневним искуством, садржајима других предмета и др.); тимски рад; самопроцену ; презентацију својих радова и групних пројеката и 

ефикасну визуелну, вербалну и писану комуникацију. 

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

информације, а оцењивање ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују 

сопствени напредак  у остваривању задатака предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију . 
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Образовни профил: Машински техничар за компјутерско конструисање 

Предмет:Хидраулика и пнеуматика 

Разред: Трећи 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 74  / / 74 

Недељни 2  / / 2 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ: 

- Стицање знања о карактеристикама радних флуида; 

- Стицање знања и вештина у циљу коришћења хидрауличких и пнеуматских компоненти; 

- Стицање основних знања о хидрауличким и пнеуматским системима. 

Задаци:- Оспособљавање ученика за разликовање радних флуида и њихових карактеристика. 

Активности наставника: 

- Посредовање између ученика и градива ( усмеравање да градиво иде у сусрет ученику, а ученик градиву ); 

- Помоћ у вођењу, и вођење процеса учења; 

- Предавањем , дискусијом и израдомзадатака упознати ученике са основним електронским елементима и склоповима; 

- Омогућити ученицима да сами изводе закључке; 

- Подстицати ученике на учење; 

- Инсистирати на систематичности у раду и поштовању принципа и правила рада; 

- Инсистирати на практичној примени стечених знања; 

- Оцењивањем мотивисати ученике за учење; 

- Оцењивањем проценити ниво постигнућа ученика; 

- Идентифовати  напредак у учењу и постигнућима ученика. 

Активности ученика: 

-Мобилисање претходних знања и искустава;-Самостално проналажење информација;-Уочавање, дефинисање и решавање проблема 

-Индивидуални рад на текстовима из дате области 
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- Јавно саопштавање о неком садржају 

- Аргументовано дискутовање о проблему из области 

- Анализа проблема и слободно размишљање и истраживање о датим проблемима у области. 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. 
Карактеристике радних 

флуида 
 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- разликује физичка својства флуида 

- објасни значење хидростатичког прити- ска 

- разликује врсте кретања течности 

- дефинише: енергију, рад, притисак, темпе 

ратуру, вискозност флуида 

- дефинише проток и измери га 

- објасни ј-ну континуитета, Бернулијеву  ј-ну, 

Клапејронову ј-ну 

- дефинише хидраулични удар(наведе услове 

настанка и како се ублажава)  

Техничко 

цртање 

Машински 

материјали, 

машински 

елементи 8 5 3 

2. 
Хидрауличке и пнеуматске 

компоненте 
 

- препознаје хидрауличне и пнеуматске ко-

мпоненте 

- разликује пумпе према принципу рада 

- опише главне делове различитих пумпи;  - 

разликује компресоре према принципу ра  да 

- опише главне делове различитих компре-

сора 

- опише принцип рада разводника 

- разликује типове вентила према примени; - 

опише принцип рада хидрауличних и пне 

уматских мотора 

- објасни принцип рада хидрауличних ра-дних 

цилиндара 

Технологија 

машинске 

обраде, 

моделирање 

машинских 

елемената и 

конструкција, 

технологија за 

КУМ-а 

40 25 15 
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- објасни врсте и намену везивних елемената 

- објасни намену хидрауличних акумулатора 

- користи каталог произвођача хидро-пнеу-

матских компоненти 

- изврши мерења карактеристичних параме 

тара хидрауличних и пнеуматских компоне 

нти 

- примењује мере заштите на раду 

- чува и одржава мерила. 

 

3. 
Хидраулички и пнеуматски 

системи 
 

- чита функционалне шеме хидрауличних и 

пнеуматских система 

- повезује елементе у функционалну цели-ну 

- мери физичке величине у хидрауличном и 

пнеуматском систему 

- испитује исправност система. 

Програмирање 

за КУМ-а, 

аутоматизациј

а производње 

и ФПС, ПТС 

практична 

настава 

26 16 10 

Начини 

оцењивања 

Праћење остварености исхода,тестови 

знања, активност на часу, праћење 

практичног рада, самосталног практи- 

чног рада, самостални практични рад. 

 

Укупно: 74 46 38 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

- На почетку модула ученике упознати са циљем/циљевима и исходима, планом и начинима оцењивања. 

Облици наставе  

Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 

Вежбе (2 часа x37 седмица = 74 часова) 

Подела одељења на групе  

Одељење се дели на 2 групе приликом реализацијевежби 

Место реализације наставе 

- Лабораторија, радионица, производни погон 
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Методерада 

- Тест практичних вештина 

- Радни задатак 

- Презентација израде радног задатка ( усмено објашњење поступка израде ) 

- Самопроцена. 

Препоруке за  реализацију наставе 

- Примењује мере заштите на раду 

- Демонстрира рад са мерним инструментима 

- Објашњава поступак мерења и контролисања дефинисан технолошким поступком 

- Прати рад ученика на радном месту и указује му на грешке при раду 

- Припрема потребне елементе за вежбу 

- Оцењује самостални практични рад ученика 

- Оцењивање обухвата израду четири мерне листе за радне предмете различите сложености и мерење радног предмета. 

 

 

 

 

Образовни профил:Машински техничар за компјутерско конструисање 

Предмет:Термодинамика 

Разред: Трећи 

Службени гласник РС-Просветни гласник:Службени гланик РС, бр. 72/09, 25/11 и 55/13;Правилник је објављен у „ Службеном глснику“ РС-

Просветни гласник, бр. 10/2014 од 19.8.2014.године, а ступио је на снагу 27.8.2014. 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 74 / / / 74 

Недељни 2 / / / 2 
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Циљ и задаци предмета 

Циљ наставе термодинамика је стицање знања из природно-математичке дисциплине. Темодинамика треба да омогући разматрање унутрашње 

енергије, а затим и ентропије, чиме се дефинишу услови и реалне могућности за остваривање термодинамичких процеса.  

Задаци предмета термодинамика су: 

- упознавање значаја термодинамике и њеног места у систему научних знања; 

- упознавање могућих врста термодинамичких система и системских прилаза у изучавању ове проблематике; 

- упознавање микроскопских величина које дефинишу стање система (радног тела) и врста спољних утицаја који могу да мењају стање система; 

- упознавање идеализованих процеса при којима је могућа најефикаснија трансформација различитих облика енергије и разлога због којих долази до 

одступања реалних процеса од идеализованих; 

- упознавање начина одређивања појединих карактеристика радних тела, коришћења математичких зависности, табела и дијаграма; 

- упознавање појма степена корисности и начина његовог повећања; 

- упознавање основних начина простирања топлоте и принципа прорачуна измењивача топлоте; 

- упознавање принципа и начина организације процеса у реалним постројењима мале и велике енергетике, као и аспекта рационалне потрошње 

енергије. 

Активности наставника: 

- Посредовање између ученика и градива ( усмеравање да градиво иде у сусрет ученику, а ученик градиву ); 

- Помоћ у вођењу, и вођење процеса учења; 

- Предавањем , дискусијом и израдомзадатака упознати ученике са основним електронским елементима и склоповима; 

- Омогућити ученицима да сами изводе закључке; 

- Подстицати ученике на учење; 

- Инсистирати на систематичности у раду и поштовању принципа и правила рада; 

- Инсистирати на практичној примени стечених знања; 

- Оцењивањем мотивисати ученике за учење; 

- Оцењивањем проценити ниво постигнућа ученика; 

- Идентифовати  напредак у учењу и постигнућима ученика. 

Активности ученика: 

-Мобилисање претходних знања и искустава;-Самостално проналажење информација; 

-Уочавање, дефинисање и решавање проблема 

-Индивидуални рад на текстовима из дате области 

- Јавно саопштавање о неком садржају 

- Аргументовано дискутовање о проблему из области 

- Анализа проблема и слободно размишљање и истраживање о датим проблемима у области. 
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Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Увод  

- објасни основне појмове и основне 

величинестања 

- разуме и објасни ј-ну стања. 

Физика, 

хидраулика, 

пројектовање 

технолошких 

система, 

практична настава 

2 1 1 

2. Идеални гас  

- интерпретира ј-ну стања 

- изводи и израчунава задатке везане за ј-

ну стања; 

- објашњава мешавину идеал-них гасова. 

 4 2 2 

3. 
Први закон 

термодинамике 
 

- формулише I закон термо  динамике;- 

изводи и израчунава задатке везане за I 

закон термоди-намике.   

 4 2 2 

4. 
Термодинамички 

процеси и стања 
 

- објашњава повратни и непо-вратни 

процес;- разуме и интерпретира 

изохорску, изобарску, изотермску и 

адијабатску промену стања 

- објашњава политропску проме-ну стања. 

 4 2 2 

5. 
Други закон 

термодинамике 
 

- разуме значај и формулацију Другог 

закона термодинамике 

- објашњава степен корисног де јства и 

Карноов кружни процес;    - црта и 

објашњава Т-с дијаграм- разуме и 

објашњава Отов иДи- зелов кружни процес. 

 7 4 3 

6. Водена пара  

- интерпретира водену пару као радно тело 

- објашњава процес настајања водене паре 

- интерпретира и појашњава ве- личине 

 7 4 3 
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стања и црта дијаграм стања водене паре. 

7. 
Мешавина паре и идеалног 

гаса 
 

- појашњава и објашњава влажан ваздух 

- интерпретира промене стања влажног 

ваздуха. 

 5 3 2 

8. Простирање топлоте  

- разумеосновне појмове и начи нe 

преношења топлоте: провођe- ње, прелаз и 

пролаз топлоте 

- интерпретира и појашњава зра- чење 

топлоте,измењиваче то- плоте илевокретни 

кружни процес. 

 7 4 3 

9. Сагоревање  

- влада основним појмовима, ос- новним 

врстама и карактеристи- кама горива 

- наводи продукте сагоревања и однос 

према екологији 

- објашњава топлотни баланс. 

 4 2 2 

10. 
Основи технике грејања, 

хлађења и гасификације 
 

- овладава општим појмовима;  

објашњава топлотне губитке 

- наводиврсте грејања,елемент постројења 

за грејање, хлађење и гасификацију. 

 14 8 6 

11. Топлотне турбо машине  

- објашњава принцип рада топ-лотне турбо 

машине и наводи поделу 

- црта и објашњава шему турбо 

постројења;- интерпретира трансформацију 

енергије у радном колу турбине;- 

израчунава степен искоришће- ња; 

 6 4 2 

12. 

 

Мотори СУС 

 

 

- наводизначај и поделу мотора СУС 

- израчунавастепен компресијеистепен 

искоришћења;- црта и објашњава Ото и 

дизел моторе. 

 8 6 2 

13. Млазни мотори  
- објашњава принцип рада и примену 

млазних мотора- 
 2 1 1 
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Начини 

оцењивања 

Праћење остварености 

исхода,тестови знања, активност на 

часу, праћење практичног рада, 

самосталног практи- 

чног рада, самостални практични рад. 

Укупно: 74 43 31 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

 

Садржај наставног предмета заснива се на основним законима физике, који су ученици упознали, неопходно је. да наставник изврши повезивање ових 

дисциплина, уз утврђивање и освежавање раније стечених знања. 

Увођење низа нових појмова (енталпија, ентропија, ексергија) захтева од наставника брижљиво припремљено ауторитативно образлагање, 

посебно у вези са суженом математичком оспособљеношћу ученика, због тога посебна пажња треба да буде поклоњена физикалном 

осмишљавању наметнутих појмова и налажењу погодних примера за њихову илустрацију. Посебно је значајно да се ученицима укаже на 

различите концепције, као и на потребу за разграничавањима на примерима: величине стања величине процеса (спољни утицај); идеалан гас - 

реалан гас; затворени систем - отворени систем: запремински рад-технички рад, итд. 

Неопходно је превладавање психолошке инерције код наставника када су у питању одређене методолошке промене у програму, које истовремено 

значе осавремењивање и олакшавање усвајања материје. Термодинамика, као и остале научне дисциплине подлеже усавршавањима, због чега 

настава и на разматраном нивоу треба да прати ове промене. У овоме треба значајну улогу да одигра коришћење уџбеника, чији квалитети треба да 

омогуће наставнику да се делимично ослони и на самостално савлађивање градива ученика. 

Иако су у оквиру термодинамике потребни углавном интелектуални напори да се схвати управо оно што није могуће да се нацрта, у усвајању 

материје могу допунски да помогну дијаграми и шематски прикази, слике и фотографије, посебно када су у питању термотехничка постројења у 

којима се одвијају карактеристични термодинамички процеси. Због тога оваква помоћна наставна средства треба да буду коришћена у свакој 

могућој прилици. 

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

оспособљавати за: самостално проналажење, систематизовање и коришћење информација из различитих извора (стручна литература, интернет, 

часописи, уџбеници); визуелно опажање, поређење и успостављање веза између различитих садржаја (нпр. повезивање садржаја предмета са 

свакодневним искуством, садржајима других предмета и др.); тимски рад; самопроцену ; презентацију својих радова и групних пројеката и 

ефикасну визуелну, вербалну и писану комуникацију. 

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

информације, а оцењивање ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују 

сопствени напредак  у остваривању задатака предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију . 
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Образовни профил: Машински техничар за компјутерско конструисање 

Предмет: Моделирање машинских елеменат и конструкција 

Разред: Трећи 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 09/13 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи / 74 / / 74 

Недељни / 2 / / 2 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ: 

наставе предмета моделирање машинских елемената и конструкција је савладавање технике моделирања машинских елемената.. 

Задаци: 

наставе предмета моделирање машинских елемената и конструкција су: 

– оспособљавање за самостално приступању (сложених) об 

лика машинских делова и склопова; 

– обједињавање знања из машинских елемената, технологије обраде и компјутерске графике. 

Активности наставника:Излаже наставну јединицу усмено, презентује градиво презентацијом, демонстрира, прати рад ученика, модерира рад 

ученика, припрема наставне материјале, саставља задатке за рад, прати рад ученика, процењује њихове активности и постигнућа и оцењује их. 

Активности ученика:Прате  усмено излагање наставника, прате презентовање градива и демонстрацију наставних јединица, вежбају са 

припремљених наставних материјала, постављају питања, демонстрирају савладано градиво. 

 

Ред. број 

теме / 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Увод  По завршетку теме ученик ће бити у 

стању дадефинише модел и разуме 

моделе тела у равни простору 

Компјутерска графика, 

Енглески језик 

6 5 1 
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2. Принципи 

моделирања 

 По завршетку теме ученик ће бити у 

стању даизведе разне операције у 

програму Solid Edge:protrusion, revolved 

protrusion, cutout, revolved cutout, да 

моделира рупе, отворе, жлебове 

Компјутерска графика, 

Нацртна геометрија, Т 

ехничко цртање, Енглески 

језик 

16 8 8 

3. Моделирање 

стандардних 

машинских елемената 

 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању дамоделира једноставне моделе у 

програму Solid Edge коришћењем 

научених операција 

Компјутерска графика, 

Нацртна геометрија, 

Техничко цртање, 

Машински елементи, 

Технологија обраде, 

Енглески језик 

18 9 9 

4. Моделирање 

нестандардних 

машинских елемената 

 По завршетку теме ученик ће бити у 

стању дамоделира једноставне моделе у 

програму Solid Edge, моделира 

стандардне машинске елементе: вијак, 

опругу, вратило, каишник, ременицу, 

зупчаник, пужни зупчаник 

Компјутерска графика, 

Нацртна геометрија, Т 

ехничко цртање, 

Машински елементи, 

Технологија обраде, 

Енглески језик 

14 6 8 

5. Моделирање 

склопова и 

конструкција 

 По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да користи палете  које су 

потребне за рад са склоповима, од 

машинских елемената креира машински 

склоп дефинише кретања елемената 

склопа, дефинише кретања елемената у 

реалном времену 

Компјутерска графика, 

Нацртна геометрија, Т 

ехничко цртање, 

Машински елементи, 

Технологија обраде, 

Енглески језик 

20 8 12 

Начини 

оцењивања 

усменим путем, контролна 

вежба, писмени задатак, 

самостални практични рад, 

графички рад, дневник рада, 

посматрање активности на часу 

                                                                     Укупно: 74 36 38 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

Одељење се дели на две групе (од 12 до 16 ученика  у групи) при реализацији  вежби. Програм је конципиран тако да се ослања на претходна 

знања који су ученици стекли у оквиру програма предмета рачунари и програмирање, компјутерска графика, конструисање, технологијаобраде а 
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нарочито из предмета машински елементи и отпорности материјала. У оквиру реализације програма, с обзиром да се он реализује у трећем и 

четвртом разреду остварити корелацију са горе наведеним предметима, због чега треба ускладити оперативне пла нове наставника. 

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

оспособљавати за: самостално проналажење, систематизовање и коришћење информација из различитих извора (стручна литература, интернет, 

часописи, уџбеници); визуелно опажање, поређење и успостављање веза између различитих садр жаја (нпр. повезивање садржаја предмета са 

свакодневним иску ством, садржајима других предмета и др.); тимски рад; самопро цену; презентацију својих радова и групних пројеката и 

ефикасну визуелну, вербалну и писану комуникацију. 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање поврат не 

информације, а оцењивање ученика се одвија у складу са Правил ником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују 

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

 

 

 

 

Образовни профил: Машински техничар за компјутерско конструисање 

Предмет: Практична настава 

Разред: Трећи 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи  111  111 

Недељни  3  3 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ:  

Практично примењивање теоријских знања из ручне и машинске обраде метала. Оспособљавање ученика да самостално изврши мерења у области 

машинства.Развијање прецизности и одговорности ученика. 
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Задаци: Увођење ученика у основне процесе металских радова,развијања спретности и умећа у примени алата,прибора,материјала и машина за 

обраду метала.Упућивање ученика у примену мерних алата у машинству да би схватили начине мерења као потребу сваког практичног 

рада.Оспосбљавање ученика да користе техничке цртеже и шеме и да усвоје одговарајућу стручну терминологију. 

Активности наставника:  

Излаже наставну јединицу усмено,презентује градиво презентацијом,демонстрира,прати рад ученика,припрема наставне материјале,саставља 

задатке за рад,прати рад ученика,процењује њихове активности и постигнућа и оцењује их. 

Активности ученика:  

Прате усмено излагање наставника,прате презентовање градива и презентацију наставних једнициа,и вежбају кроз практичан рад,постављају 

питања,понављају демонстрацију,помажу једни другима. 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 

Исходи по наставној 

теми/модулу 
Корелација 

Број часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 
Остали 

типови часа 

1. Увод  

Упознавање са наставним 

планом и програмом 

Индустријски објекти и 

постројења 

Технологија обраде 

2  2 

2. 
Индустријски објекти и 

постројења, фабричке хале 
 

Индустријски објекти и 

постројења 

 
1  1 

3. 
Упознавање машина и 

њихових карактеристика 
 

Да упозна и разликује 

машине. 

 
3  3 

4. Мерење и контролисање  
Да упозна мерни алат и да 

зна употребу 

 
9  9 

5. Оцртавање и обележавање  Да зна да користи алат 
 

3  3 

6. Турпијање  
Да користи и ради са 

турпијом 

 
6  6 
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7. Сечење и резање  
Да самостално ради са 

алатом за сечење. 

 
3  3 

8. Одсецање тестерама  Да ради са тестером. 
 

3  3 

9. 
Обликовање лимова и 

профила 
 

Да упозна и изврши 

поступак. 

 
6  6 

10. Закивање  Да изводи поступак. 
 

3  3 

11. Спајање меким лемљењеем  Да упозна поступак. 
 

3  3 

12. Заваривање  
Да упозна и изводи 

поступак. 

 
6  6 

13. Резање навоја  
Да самостално и изводи 

поступак. 

 
6  6 

14. Површинска заштита  Да упозна врсте заштите 
 

3  3 

15. Бушење метала  
Да упозна бушилице и ради 

на њима 

 
6  6 

16. 
Обрада на краткоходној 

рендисаљци 
 

Да упозна и ради на 

рендисаљци 

 
3  3 

17. 
Обрада на универзалном 

стругу 
 Да ради на стругу 

 
12  12 
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18. 
Обрада на универзалној 

глодалици 
 

Да упозна и ради на 

глодалици 

 

9  9 

19. Термичка обрада  
Да упозна врсте трмичке 

обраде 

 

3   

20. Обрада на брусилици  
Да самостално ради на 

брусилици 

 

3  3 

21. Испитивање материјала  Да се упозна са поступцима 

 

6  6 

22. 
Састављање и растављање 

машина и њихових склопова 
 Упознавање поступка 

 

12  12 

Начини 

оцењивањ 

Оцењивање знања из теорије и из 

практичног рада 
Укупно: 111  111 
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Четврти разред 

Образовни профил: Машински техничар за компјутерско конструисање 

Предмет: Српски језик и књижевност 

Разред:  Четврти 

„Службени гласник РС-Просветни гласник:" бр. 11/2016 од 26.8.2016. 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок настава Укупно 

Годишњи 96 / / / 96 

Недељни 3 / / / 3 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ:  

- проширивање и продубљивање знања о српском језику;  

- унапређивање језичке и функционалне писмености;  

- проширивање и продубљивање знања о српској и светској књижевности, развијање љубави према књизи и читању, оспособљавање за 

интерпретацију уметничких текстова;  

- упознавање репрезентативних дела српске и опште књижевности, књижевних жанрова, књижевноисторијских појава и процеса у 

књижевности;  

- проширивање и продубљивање књижевних знања и читалачких вештина;  

- образовање и васпитање ученика као слободне, креативне и културне личности, критичког ума и оплемењеног језика и укуса.  

Задаци: 

- Настава језика (знања о језику, способност служење језиком и васпитна улога наставе језика). Ученици треба да:  

o овладају знањима о српском књижевном језику;  

o стекну вештине и способности његовог коришћења у општењу са другима, у писменом и усменом изражавању, приликом учења, 

образовања и интелектуалног развоја;  

o поштују матерњи језик, негују српски језик, традицију и културу српског народа, националних мањина, етничких заједница и других 

народа;  

o унапређују културу језичког општења, у складу са поштовањем расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне 

равноправности, са развијањем толеранције и уважавања различитости и са поштовањем и уважавањем других језика и других култура.  
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- Настава књижевности (усвајање књижевних знања, развијање читалачких вештина и афирмисање васпитних вредности путем 

књижевности). Ученици треба да:  

o упознају репрезентативна дела српске књижевне баштине и дела опште књижевности, њихове ауторе, поетске и естетске вредности;  

o негују и развијају читалачке компетенције и интерпретацијске вештине посредством којих ће се упознавати са репрезентативним 

књижевним делима из историје српске и опште књижевности, читати их и тумачити у доживљајној и истраживачкој улози;  

o развијају литерарне афинитете и постану читаоци рафинираног естетског укуса који ће умети да на истраживачки, стваралачки и активан 

начин читају књижевна дела свих жанрова, вреднују их, говоре о њима и поводом њих;  

o усвоје хуманистичке ставове, уверења и систем вредности;  

o оспособе се за поуздано морално просуђивање, опредељивање за добро и осуду насилништва и нечовештва, одбацивање свих видова 

агресивног и асоцијалног понашања и за развијање самосвести и личне одговорности;  

o подстичу на саосећање са ближњима и одговорност према другом;  

o развију врлине разборитости и равнотеже и мудрости.  

- Општи задаци. Ученици треба да:  

o развијају и негују стваралачки и истраживачки дух у процесу учења и у примени стечених знања;  

o развијају и негују методичност и методичка поступања приликом овладавања сложеним и обимним знањима;  

o усаглашено са општим исходима учења, као и усклађено са узрастом и способностима, даље развијају знања, васпитне вредности и 

функционалне вештине које ће моћи да користе у даљем образовању, у професионалном раду и у свакодневном животу;  

o развијају лични и национални идентитет и осећање припадности држави Србији;  

o формирају вредносне ставове којима се чува национална и светска културна баштина;  

o буду оспособљени за живот у мултикултуралном друштву.  

Активности наставника: 

- мотивисање ученике за читање; 

- припремање и благовремено давањеученицима истраживачких задатака као помоћ приликом читања и разумевања  дела; 

- припремање наставних материјала; 

- планирање активности на часу и тока часа; 

- објашњавање, тумачење, анализирање  нових садржаја и појмова; 

- подстицање активног учешћа ученика у раду на часу; 

- подстицање креативности ученика; 

- подстицање код ученика критичког развој мишљења и разумевања; 

- подстицањее активног учења; 

- подстицање учника  да повезују знања са другим областима и  ослањају се на претходно искуство; 

- инсистирање на практичној примени стечених знања  
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- подстицање одговорности код ученика; 

- упућивање ученика на додатне изворе знања и могућности сазнавања; 

- неговање позитивне климе у одељењу; 

- омогућавање подстицајне средине за рад и учење; 

- охрабрибравање, помагање и подстицање ученика; 

- инсистирање на систематичности у раду и поштовању принципа и правила рада; 

- редовно вредновање рада и постигнућа сваког ученика; 

- самовредновање реализације програма ; 

- планирање новина и измена за следећу школску годину. 

Активности ученика: 

- редовно читање задате лектире; 

- припремње  радних материјала за часове обраде књижевних дела; 

- активно учествовање у дискусијама на часу; 

- активан приступање при излагању новог градива и изради задатака на часу; 

- самостално или уз помоћ наставника запажање, упоређивање, примена и повезивање градива ; 

- израда домаћих задатака; 

- активно учење; 

- тражење додатне подршке за градиво које нису разумели или их  додатно интересује; 

- редовно бележење у свеску свих  најважнијих чињеница и закључакае  са часа; 

- израда писмених задатака, тестова знања, правописних диктата, рецитовање стихова; 

- практична примена стечених знања; 

- повезивање знања са другим областима; 

- ослањање на претходно искуство; 

- самопроцењивање напретка . 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  по 

теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

I 
Проучавање књижевног 

дела 
 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- уочава на изабрнаим књижевним делима 

естетксе карактеристике дела 

Историја 

Филозофија 

Ликовна култура 

10 8 2 
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- запажа смисао и задатке књижевности, као и 

улогу књижевне културе у животу човека 

- наведе основне одлике стваралчког и 

теоријског односа према књижевности 

Музичка 

уметност 

II Савремена књижевност  

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

-  наведе обележја савремене књижевности 

- тумачи књижевна дела износећи доживљаје, 

запажања и образложења 

- изведе закључке о карактеристикама  

песничког језика, мотивима и форми у 

обрађеним делима 

- именује различите прозне врсте и приповедне 

поступке 

- тумачи дело у складу са његовим жанровским 

особеностима 

- интегрише лично искуство током читања и 

тумачења дела 

Историја 

Филозофија 

Ликовна култура 

Музичка 

уметност 

34 30 4 

III Лектира  

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- тумачи уметнички свет и стваралачке 

поступке у структури обрађених дела 

- изнесе свој суд о књижевним делима 

користећи стечена знања и сопствена 

запажања 

-  износи став и користи аргументе 

 

16 13 3 

IV Језик  

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- одреди синтаксичке јединице и њихову 

функцију 

- одреди типове независних и зависних 

реченица, типове напоредних конструкција,  

- разуме појам конгруенције 

- познаје систем глаголских облика 

- примени правописне знаке у складу са 

страни језик 

18 15 3 
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језичком нормом 

- употреби знаке интерпункције у складу са 

језичком нормом 

V Култура изражавања  

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

-  изражава размишљања и критички став 

према проблемима и појавама 

- износи став, користи аргументе и процењује 

опште и сопствене вредности у усменом и 

писаном изражавању 

- примени вештину   

- комуникације  

 

18 / 18 

Начини 

оцењивања 

• усмено испитивање 

- индивидуално 

- групна дискусија 

• тест знања 

• домаћи задатак 

• писмени задатак 

• есеј 

• ППТ презентација 

• праћење актиности на часу 

Укупно: 96 66 30 

 

Образовни стандарди: 

Основни ниво 

1. Област ЈЕЗИК  

2.СЈК.1.1.1. Има основна знања о језику уопште (шта је језик, које функције има); поштује свој језик и поштује друге језике; 

препознаје стереотипне ставове према језику. Разуме појам текста; разликује делове текста (увод, главни део, завршетак); 

препознаје врсте текстова (облике дискурса); има основна знања из социолингвистике: познаје појмове једнојезичности и 

вишејезичности (и зна одговарајуће језичке прилике у Србији); разуме појам језичке варијативности и препознаје основне 

варијетете.  

2.СЈК.1.1.2. Разликује књижевни (стандардни) језик од дијалекта; зна основне податке о дијалектима српског језика; има 
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правилан став према свом дијалекту и другим дијалектима српског језика и према оба изговора српског књижевног језика 

(поштује свој и друге дијалекте српског језика и има потребу да чува свој дијалекат; подједнако цени оба изговора српског 

књижевног језика - екавски и (и)јекавски); има потребу да учи, чува и негује књижевни језик; познаје најважније граматике и 

нормативне приручнике и уме да се њима користи; зна основне податке о месту српског језика међу другим индоевропским и 

словенским језицима; има основна знања о развоју књижевног језика, писма и правописа код Срба.  

2.СЈК.1.1.3. Разликује правилан од неправилног изговора гласа; зна основну поделу гласова; има основна знања у вези са слогом 

и примењује их у растављању речи на крају реда; зна основна правила акценатске норме и уочава евентуалне разлике између 

свог и књижевног акцента.  

2.СЈК.1.1.4. Познаје врсте и подврсте речи; примењује норму у вези с облицима речи у фреквентним случајевима (укључујући и 

гласовне промене у вези с облицима речи); издваја делове речи у вези с облицима речи (граматичка основа и наставак за облик) у 

једноставнијим случајевима; издваја делове речи у вези с грађењем речи (префикс, творбена основа, суфикс) у једноставнијим 

случајевима; препознаје основне начине грађења речи; примењује норму у вези с грађењем речи (укључујући и гласовне промене 

у вези с грађењем речи); примењује постојеће моделе при грађењу нових речи.  

2.СЈК.1.1.5. Правилно склапа реченицу; разликује синтаксичке јединице; разликује активне и пасивне реченице; уме да 

анализира једноставније реченице грађене по основним моделима и проширене прилошким одредбама.  

2.СЈК.1.1.6. Има лексички фонд који је у складу са средњим нивоом образовања; прави разлику између формалне и неформалне 

лексике и употребљава их у складу са приликом; има основна знања о значењу речи; познаје основне лексичке односе 

(синонимију, антонимију, хомонимију); познаје метафору као лексички механизам; нема одбојност према речима страног 

порекла, али их не прихвата некритички и аутоматски; познаје појам термина и фразеологизма; познаје најважније речнике 

српског језика и уме да се њима користи.  

2. Област КЊИЖЕВНОСТ  

2.СЈК.1.2.1. Познаје ауторе дела из обавезног школског програма и локализује их у контекст стваралачког опуса и 

књижевноисторијски контекст.  

2.СЈК.1.2.2. Познаје књижевнотеоријску терминологију и доводи је у функционалну везу са примерима из књижевних1 и 

неуметничких2 текстова предвиђених програмом.  

2.СЈК.1.2.3. У тумачењу књижевноуметничких и књижевнонаучних дела разликује методе унутрашњег и спољашњег приступа.  

2.СЈК.1.2.4. Уочава и примерима аргументује основне поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевних дела из 

обавезне школске лектире.  

2.СЈК.1.2.5. Уочава основне особине књижевности као дискурса и разликује га у односу на остале друштвене дискурсе.  

2.СЈК.1.2.6. Наводи основне књижевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и 

светске књижевности и повезује их са делима и писцима из обавезне лектире школског програма.  

2.СЈК.1.2.7. Анализира издвојене проблеме у књижевном делу и уме да их аргументује примарним текстом.  
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2.СЈК.1.2.8. Користи препоручену секундарну литературу (књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, теоријску) и доводи је 

у везу са књижевним текстовима предвиђеним програмом.  

2.СЈК.1.2.9. На основу дела српске и светске књижевности формира читалачке навике и знања; схвата улогу читања у тумачењу 

књижевног дела и у изграђивању језичког, литерарног, културног и националног идентитета.  
1 Књижевни текстови обухватају књижевноуметничке и књижевнонаучне текстове. 
2 Под неуметничким текстовима подразумевају се текстови из науке о језику и науке о књижевности, научнопопуларни 

текстови из ових области и, по потреби, текстови из медија и других извора погодни за обраду градива из предмета Српски 

језик и књижевност. 

3. Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА  

2.СЈК.1.3.1. Говори разговетно, поштујући ортоепска правила књижевног језика; примењује књижевнојезичку акцентуацију или 

упоређује свој акценат са књижевним и труди се да је с њим усклади; течно и разговетно чита наглас књижевне и неуметничке 

текстове; изражајно чита и казује лакше књижевноуметничке текстове; у званичним ситуацијама говори о једноставнијим 

темама из области језика, књижевности и културе користећи се коректним језичким изразом (тј. говори течно, без замуцкивања, 

поштапалица, превеликих пауза и лажних почетака, осмишљавајући реченицу унапред) и одговарајућом основном 

терминологијом науке о језику и науке о књижевности, прилагођавајући приликама, ситуацији, саговорнику и теми вербална и 

невербална језичка средства (држање, мимику, гестикулацију); говори уз презентацију; има културу слушања туђег излагања; у 

стању је да с пажњом и разумевањем слуша излагање средње тежине (нпр. предавање) с темом из језика, књижевности и 

културе; приликом слушања неког излагања уме да хвата белешке.  

2.СЈК.1.3.2. Говорећи и пишући о некој теми (из језика, књижевности или слободна тема), јасно структурира казивање и повезује 

његове делове на одговарајући начин; разликује битно од небитног и држи се основне теме; саставља једноставнији говорени и 

писани текст користећи се описом, приповедањем и излагањем (експозицијом); уме укратко да опише своја осећања и доживљај 

књижевног или другог уметничког дела; сажето препричава једноставнији књижевноуметнички текст и издваја његове важне 

или занимљиве делове; резимира једноставнији књижевни и неуметнички текст.  

2.СЈК.1.3.3. У расправи или размени мишљења на теме из књижевности, језика и културе уме у кратким цртама да изнесе и 

образложи идеју или став за који се залаже, говори одмерено, ослања се на аргументе, у стању је да чује туђе мишљење и да га 

узме у обзир приликом своје аргументације; пише једноставнији аргументативни текст на теме из књижевности, језика и 

културе.  

2.СЈК.1.3.4. Користи оба писма, дајући предност ћирилици; примењује основна правописна правила у фреквентним примерима и 

уме да се служи школским издањем Правописа; у писању издваја делове текста, даје наслове и поднаслове, уме да цитира и 

парафразира; саставља матурски рад поштујући правила израде стручног рада (употребљава фусноте и саставља садржај и 

библиографију); саставља писмо - приватно и службено, биографију (ЦВ), молбу, жалбу, захтев, оглас; зна да попуни различите 

формуларе и обрасце.  
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2.СЈК.1.3.5. Има способност и навику да у различите сврхе (информисање, учење, лични развој, естетски доживљај, забава...) 

чита текстове средње тежине (књижевноуметничке текстове, стручне и научнопопуларне текстове из области науке о језику и 

књижевности, текстове из медија3); примењује предложене стратегије читања.  

2.СЈК.1.3.6. Разуме књижевни и неуметнички текст средње сложености: препознаје њихову сврху, проналази експлицитне и 

имплицитне информације, издваја главне идеје текста; прати развој одређене идеје у тексту; пореди основне информације и идеје 

из двају или више текстова.  

2.СЈК.1.3.7. Критички промишља књижевни и неуметнички текст средње сложености: разликује објективну/веродостојну 

чињеницу од ауторове интерпретације; процењује (и то образлаже) да ли аутор неуметничког текста износи све потребне 

информације и да ли даје довољне и веродостојне доказе за то што тврди; процењује да ли је аутор текста неутралан или 

ангажован односно пристрастан, и образлаже своју процену; препознаје говор мржње, дискриминације, бирократски језик, и има 

изграђен негативан став према њима; уме у једноставним примерима да понуди алтернативу бирократском језику.  

2.СЈК.1.3.8. Препознаје структуру, различите елементе, стилске одлике (експресивност, сликовитост, метафоричност) књижевног 

и неуметничког текста; препознаје конотативно значење речи у датом контексту и разуме сврху конотативног значења у 

књижевном и неуметничком тексту; одређује значење непознате речи на основу контекста и творбеног модела; разуме значај 

читања за богаћење лексичког фонда.  

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на средњем нивоу у свакој области.  
3 Текстови који су погодни за обраду градива из језика и књижевности. 

Средњи ниво 

1. Област ЈЕЗИК  

2.СЈК.2.1.1. Има шира знања о језику уопште (која су битна својства језика); препознаје јединице и појаве које припадају 

различитим језичким нивоима/подсистемима; има основна знања о писму уопште; има основна знања о правопису уопште 

(етимолошки - фонолошки правопис; граматичка - логичка интерпункција; графема - слово); има основна знања о језицима у 

свету (језичка сродност, језички типови, језичке универзалије). Разуме основне принципе вођења дијалога; разуме појам 

говорног чина; разуме појам деиксе. Познаје одлике варијетета српског језика насталих на основу медијума и оних који су 

условљени социјално и функционално.  

2.СЈК.2.1.2. Зна основне особине дијалеката српског језика; зна основна правила екавског и (и)јекавског изговора; у 

једноставнијим случајевима пребацује (и)јекавску реч у екавски лик и обрнуто. Смешта развој књижевног језика код Срба у 

друштвени, историјски и културни контекст.  

2.СЈК.2.1.3. Познаје говорне органе и начин на који се гласови производе; зна да дели гласове по свим критеријумима; разуме 

појам фонеме; зна сва правила акценатске норме и уме да прочита правилно акцентовану реч; зна механизме фонолошки 

условљених гласовних промена (једначења сугласника по звучности и по месту творбе, сажимање и асимилацију вокала и 

губљење сугласника).  
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2.СЈК.2.1.4. Има шира знања о врстама и подврстама речи; уме да одреди облик променљиве речи и да употреби реч у задатом 

облику; познаје појам морфеме; дели реч на творбене морфеме у једноставнијим случајевима и именује те морфеме; познаје 

основне начине грађења речи; примењује норму у вези с облицима речи у мање фреквентним случајевима.  

2.СЈК.2.1.5. Користи се свим синтаксичким могућностима српског језика; разликује безличне и личне реченице; анализира 

реченице грађене по различитим моделима; има шира знања о синтагми; препознаје основне врсте зависних предикатских 

реченица (типични случајеви); зна основно о напоредним односима, конгруенцији и негацији; разликује врсте независних 

предикатских реченица; разуме појам елипсе; има основна знања о употреби падежа и глаголских облика.  

2.СЈК.2.1.6. Има богат и уразноличен лексички фонд (укључујући и интелектуалну и интернационалну лексику и познавање 

најфреквентнијих интернационалних префикса и суфикса). Тај фонд употребљава у складу с приликом; види језик као низ 

могућности које му служе да изрази индивидуално искуство и усмерен је ка богаћењу сопственог речника; познаје 

хиперонимију/хипонимију, паронимију; разликује лексичке слојеве; познаје метонимију као лексички механизам.  

2. Област КЊИЖЕВНОСТ  

2. СЈК.2.2.1. Интерпретира књижевни текст увидом у његове интеграционе чиниоце (доживљајни контекст, тематско-мотивски 

слој, композиција, ликови, форме приповедања, идејни слој, језичко-стилски аспекти...).  

2.СЈК.2.2.2. Познаје књижевнотеоријску терминологију и књижевнотеоријска знања адекватно примењује у тумачењу 

књижевних дела предвиђених програмом.  

2.СЈК.2.2.3. Разликује методе унутрашњег и спољашњег приступа у интерпретацији књижевноуметничког и књижевнонаучног 

дела и адекватно их примењује приликом разумевања и тумачења ових врста дела.  

2.СЈК.2.2.4. Уочава и образлаже поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевноуметничких и књижевнонаучних 

дела у оквиру школске лектире; процењује да ли је сложенији књижевнонаучни текст (аутобиографија, биографија, мемоари, 

дневник, писмо, путопис...) добро структуриран и кохерентан, да ли су идеје изложене јасно и прецизно; уочава стилске 

поступке у књижевноуметничком и књижевнонаучном тексту; процењује колико одређене одлике текста утичу на његово 

разумевање и доприносе тумачењу значења текста.  

2.СЈК.2.2.5. Образлаже основне елементе књижевности као дискурса у односу на остале друштвене дискурсе (нпр. 

присуство/одсуство приповедача, приповедни фокус, статус историјског и фиктивног итд.).  

2.СЈК.2.2.6. Приликом тумачења књижевноуметничких и књижевнонаучних дела из школског програма примењује знања о 

основним књижевноисторијским и поетичким одликама стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске 

књижевности.  

2.СЈК.2.2.7. Самостално уочава и анализира проблеме у књижевном делу и уме да аргументује своје ставове на основу 

примарног текста.  

2.СЈК.2.2.8. Активно користи препоручену и ширу, секундарну литературу (књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, 

теоријску) у тумачењу књижевноуметничких и књижевнонаучних дела предвиђених програмом.  
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2.СЈК.2.2.9. На основу дела српске и светске књижевности развија читалачке вештине, способности и знања од значаја за 

тумачење и вредновање различитих књижевноуметничких и књижевнонаучних дела и за развијање језичког, литерарног, 

културног и националног идентитета; има изграђен читалачки укус својствен културном и образованом човеку.  

3. Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА  

2.СЈК.2.3.1. Говори у званичним ситуацијама, јавно и пред већим аудиторијумом о темама из области језика, књижевности и 

културе, користећи се књижевним језиком и одговарајућом терминологијом; учествује у јавним разговорима са више учесника; 

процењује слушаоца односно аудиторијум и обликује свој говор према његовим потребама и могућностима; има потребу и 

навику да развија сопствену говорну културу; с пажњом и разумевањем слуша теже излагање (нпр. предавање) с темом из језика, 

књижевности и културе; слуша критички, процењујући говорникову аргументацију и објективност.  

2.СЈК.2.3.2. Саставља сложенији говорени и писани текст (из језика, књижевности или слободна тема) користећи се описом, 

приповедањем и излагањем (експозицијом); у говореној или писаној расправи прецизно износи своје идеје и образлаже свој став; 

труди се да говори и пише занимљиво, правећи прикладне дигресије и бирајући занимљиве детаље и одговарајуће примере; 

уочава поенту и излаже је на прикладан начин; прецизно износи свој доживљај и утиске поводом књижевног или другог 

уметничког дела; сажето препричава сложенији књижевни текст и резимира сложенији књижевни и неуметнички текст на теме 

непосредно везане за градиво; пише извештај и реферат; примењује правописну норму у случајевима предвиђеним програмом.  

2.СЈК.2.3.3. Има способност и навику да у различите сврхе (информисање, учење, лични развој, естетски доживљај, забава...) 

чита теже текстове (књижевноуметничке текстове, стручне и научнопопуларне текстове из области науке о језику и 

књижевности, текстове из медија); има изграђен читалачки укус својствен културном и образованом човеку; примењује сложене 

стратегије читања; бира стратегију читања која одговара сврси читања.  

2.СЈК.2.3.4. Разуме сложенији књижевни и неуметнички текст: препознаје његову сврху; проналази експлицитне и имплицитне 

информације; издваја информације према задатом критеријуму; издваја главне идеје; прати развој одређене идеје; пореди 

информације и идеје из двају или више текстова да би разумео одговарајући значењски или стилски аспект према задатом 

критеријуму; анализира и тумачи оне системе мотивације који се у књижевном делу јављају при обликовању (карактеризацији) 

ликова и изградњи догађаја (због бољег и потпунијег разумевања значења књижевног дела); тумачи (на нивоу разумевања) 

текстове ослањајући се на други текст/текстове.  

2.СЈК.2.3.5. Критички промишља сложенији књижевни и неуметнички текст: раздваја објективну чињеницу од ауторове 

интерпретације; процењује да ли је аутор текста неутралан или ангажован односно пристрастан, и образлаже своју процену; 

разликује експлицитне и имплицитне ауторове ставове; аргументовано вреднује да ли аутор сложенијег експозиторног или 

аргументативног текста погодног за обраду градива из језика и књижевности износи све потребне информације и да ли даје 

довољне и веродостојне доказе за то што тврди.  

2.СЈК.2.3.6. Процењује да ли је сложенији неуметнички текст погодан за обраду градива из језика и књижевности добро 

структуриран и кохерентан, да ли су идеје изложене јасно и прецизно; уочава стилске поступке у овим текстовима; процењује 
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колико одређене одлике текста утичу на његово разумевање.  

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на напредном нивоу у свакој области.  

Напредни ниво 

1. Област ЈЕЗИК  

2.СЈК.3.1.1. Разуме да постоји тесна веза између језика и мишљења; јасан му је појам категоризације; познаје конверзационе 

максиме (квалитета, квантитета, релевантности и начина); разуме појам информативне актуализације реченице и зна како се она 

постиже; јасан му је појам текстуалне кохезије.  

2.СЈК.3.1.2. При подели речи на слогове позива се на правила; акцентује једноставније примере.  

2.СЈК.3.1.3. Има детаљнија знања о морфологији у ужем смислу и творби речи у српском језику (дели реч на творбене морфеме у 

сложенијим случајевима и именује те морфеме).  

2.СЈК.3.1.4. Има детаљнија знања о употреби падежа и глаголских облика; уме да анализира компликованије реченице грађене 

по различитим моделима; познаје специјалне независне реченице; познаје различита решења у вези с конгруенцијом.  

2.СЈК.3.1.5. Има основна знања о речницима и структури речничког чланка.  

2. Област КЊИЖЕВНОСТ  

2.СЈК.3.2.1. Чита, доживљава и самостално тумачи књижевноуметничка и књижевнонаучна дела из обавезног школског 

програма, као и додатне (изборне) и факултативне књижевноуметничке и књижевнонаучне текстове; током интерпретације 

поуздано користи стечена знања о стваралачком опусу аутора и књижевноисторијском контексту.  

2.СЈК.3.2.2. Влада књижевнотеоријском терминологијом и теоријска знања адекватно примењује у тумачењу 

књижевноуметничких и књижевнонаучних дела која су предвиђена школским програмом и других дела ове врсте различитих 

жанрова, изван школског програма.  

2.СЈК.3.2.3. У процесу тумачења књижевноуметничког и књижевнонаучног дела, одабира, примењује и комбинује адекватне 

методе унутрашњег и спољашњег приступа.  

2.СЈК.3.2.4. Уочава и тумачи поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевноуметничких и књижевнонаучних 

текстова у оквиру школске лектире и изван школског програма; процењује и пореди стилске поступке у наведеним врстама 

текстова.  

2.СЈК.3.2.5. Разуме основне елементе књижевности као дискурса (пореди нпр. присуство/одсуство приповедача, приповедни 

фокус, статус историјског и фиктивног итд.) у односу на остале друштвене дискурсе и та сазнања употребљава у тумачењу 

књижевних дела.  

2.СЈК.3.2.6. Приликом тумачења и вредновања књижевноуметничких и књижевнонаучних дела примењује и упоређује 

књижевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске књижевности.  

2.СЈК.3.2.7. Самостално уочава и тумачи проблеме и идеје у књижевном делу и своје ставове уме да аргументује на основу 

примарног текста и литерарно-филолошког контекста.  



Машинска школа „Радоје Дакић“ 2018 -2022. 

 

 

762 

2.СЈК.3.2.8. У тумачењу књижевног дела критички користи препоручену и самостално изабрану секундарну литературу 

(књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, теоријску).  

2.СЈК.3.2.9. На основу дела српске и светске књижевности (у обавезном и сопственом избору) и секундарне литературе шири 

читалачка знања, примењује стратегије читања које су усаглашене са типом књижевног дела и са читалачким циљевима 

(доживљај, истраживање, стваралаштво); развија језички, литерарни, културни и национални идентитет.  

3. Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА  

2.СЈК.3.3.1. Дискутује о сложеним темама из језика, књижевности и културе; дискутује о смислу и вредностима књижевних 

текстова и о сврси и вредностима неуметничких текстова користећи стручну терминологију.  

2.СЈК.3.3.2. Излаже (у званичним ситуацијама, јавно и пред већим аудиторијумом) и пише о темама из области језика, 

књижевности и културе; има развијене говорничке (ораторске) вештине; претпоставља различите ставове аудиторијума и у 

складу с тим проблематизује поједине садржаје; препознаје и анализира вербалну и невербалну реакцију саговорника односно 

аудиторијума и томе прилагођава свој говор; слушајући говорника, процењује садржину и форму његовог говора и начин 

говорења.  

2.СЈК.3.3.3. Композиционо и логички складно пише стручни текст на теме из књижевности и језика, као и новински чланак.  

2.СЈК.3.3.4. Организује, класификује, уопштава и на сличан начин обрађује информације из књижевних и неуметничких текстова 

на основу задатог и/или самостално постављеног критеријума.  

2.СЈК.3.3.5. Продубљено критички промишља сложенији текст: процењује колико сложенији експозиторни текст успешно 

преноси информације публици којој је намењен, уочавајући које информације недостају; издваја доказну грађу на којој аутор 

аргументативног текста заснива своје ставове и одређује средства којима их износи; запажа ауторове грешке у закључивању и 

сл.  

2.СЈК.3.3.6. Процењује стилске поступке у књижевном и неуметничком тексту; пореди стилске поступке у два сложена текста 

(или више њих); тумачи њихову улогу у остваривању естетских и значењских одлика наведених врста текстова.  

2.СЈК.3.3.7. Изграђује свест о себи као читаоцу - развија читалачку ауторефлексију (разуме улогу читања у сопственом развоју; 

има развијену, критичку свест о својим читалачким способностима...).  

НАПОМЕНА: Због преклапања у више наставних тема/модула  образовни стандарди ће бити прецизније одређени у оперативним 

(месечним)  плановима. 

Начин остваривања програма  

УВОДНА ОБЈАШЊЕЊА  

Зависно од разреда и садржаја годишњи фонд часова наставе овог предмета распоређен је тако да је за подручје књижевност издвојено око 60%, а 

за друга два (језик и култура изражавања) око 40% часова.  

У оквиру тог фонда планирани садржаји се обрађују са око70% часова. Осталих 30% часова предвиђено је за понављање, утврђивање, вежбање и 

систематизовање програма.  
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Циљ и задаци чине целину и остварују се током четири године - систематски и континуирано - у свим предвиђеним програмско-тематским 

подручјима и видовима рада.  

Сви садржаји распоређени су по разредима, подручјима, областима и темама уз примену начела поступности, корелације, интеграције и 

примерености узрасту.  

Садржаји књижевности конкретизовани су по разредима, сегментима (књижевност и лектира), а обухватају књижевнотеоријско и 

књижевноисторијско проучавање књижевноуметничких дела и књижевности жанровски распоређених.  

Подручје језик обухвата изучавање језика као система. У садржаје овог подручја уграђени су елементи опште лингвистике и правописа.  

Подручје култура изражавања обухвата облике и врсте у области усменог и писменог изражавања (по разредима). У овој области планиране су 

говорне и писмене вежбе, домаћи задаци и писмени задаци, који треба да се раде наизменично ћирилицом и латиницом.  

Ради што успешније реализације бројних захтева и садржаја неопходна је и стална сарадња наставника српског језика и књижевности с 

наставницима других предмета (историје, сродних општестручних и ужестручних предмета), стручним сарадницима (школским библиотекаром - 

медијатекаром, педагогом, психологом) и органима (стручним активом и већима), родитељима ученика и међуопштинском (регионалном) 

просветно-педагошком службом; такође је корисна сарадња наставника и са одређеним институцијама (народном библиотеком, домом културе, 

биоскопом, локалним новинама, радио-станицом и др.).  

Квалитет и трајност знања, умења, вештина и навика ученика у многоме зависе од принципа, облика, метода и средстава који се користе у 

образовно-васпитном процесу. Због тога савремена настава српског језика и књижевности претпоставља остваривање битних задатака и садржаја 

програма уз максимално могућу мисаону активност ученика (субјеката у настави), поштовање одређених дидактичких принципа (посебно: свесне 

активности ученика, научности, примерености, поступности, систематичности и очигледности), као и адекватну примену оних наставних облика, 

метода, поступака и средстава чију су вредност утврдиле савремена пракса и методика наставе српског језика и књижевности (пре свега: разни 

видови групног и индивидуалног рада примерени могућностима ученика, методе - дијалошка, текстуално-графичке демонстрације и самосталних 

радова ученика, средства - уџбеници, приручници, разне врсте текстова и графичких приказа, графофолије, наставни и други филмови, радио и 

телевизијске емисије и сл.). Избор одређених наставних облика, метода, поступака и средстава условљен је, пре свега, наставним садржајем и 

циљевима (образовним, васпитним и функционалним), које треба остварити на једном часу српског језика и књижевности.  

Редовна настава српског језика и књижевности изводи се у специјализованим учионицама и кабинетима за овај предмет, који треба да буду 

опремљени у складу са нормативима за средње стручне школе. Делимично, она се организује и у другим школским просторијама (библиотеци - 

медијатеци, читаоници, аудиовизуелној сали и сл.).  

У настави српског језика и књижевности користе се одобрени уџбеници и приручници и библиотечко-информацијска грађа од значаја за 

остваривање задатака и садржаја програма овог предмета, односно за систематско оспособљавање ученика за самостално коришћење разних 

извора сазнања у настави и ван ње.  

Програм обезбеђује адекватнији однос између часова обраде и других типова часова. Створени су предуслови за креативно испољавање 

наставника и прилагођавање васпитно-образовног рада различитим ситуацијама у пракси, као и за појачавање стваралачке сарадње наставника и 

ученика.  
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КЊИЖЕВНОСТ  

Ово програмско-тематско подручје обухвата најзначајнија дела из српске и светске књижевности, која су распоређена у књижевноисторијском 

континуитету од старог века до данас.  

Од историјског континуитета одступа се само у поглављу проучавање књижевног дела, као и у поглављу лектира.  

Наставник српског језика и књижевности у средњим стручним школама треба да пође од претпоставке да је ученик у основној школи стекао 

основна знања:  

- из теорије књижевности: тема, мотив, фабула; лик, карактер; структура прозног књижевног дела; књижевни родови и врсте;основна 

језичкостилска изражајна средства; усмена и писана књижевност; структура лирске песме; стих, строфа, рима, ритам; структура драмског дела; 

дијалог, монолог, драмска врста, драма и позориште, филм, радио-драма, телевизијска драма;  

- из основа сценске и филмске културе: слика, реч, звук, филмска музика, ситуација, радња, јунаци филма, елементи филмског израза, филмске 

врсте, од синопсиса до сценарија; филм, телевизија, књижевност (сличност и разлике).  

Са стеченим знањима, која се у програму средњих стручних школа проширују и продубљују, ученик може активно да учествује у интерпретацији 

књижевног дела.  

Проучавање књижевног дела дато је, такође посебно место у IV разреду, када су ученици зрелији и способнији за упознавање слојевитије 

структуре књижевноуметничког дела и књижевних методологија.  

Интерпретативно-аналитички методички систем је основни вид наставе књижевности и њега треба доследно примењивати приликом упознавања 

ученика са изабраним књижевним делима која су предвиђена програмом. Наравно, не треба очекивати да се сва програмом предвиђена дела 

обрађују на нивоу интерпретације као најпотребнијег аналитичко-синтетичког приступа књижевном делу. Наставник треба да процени на којим 

ће делима радити интерпретацију, а на којим осврт, приказ или, пак, проблемско-стваралачки методички систем.  

Нема сумње да овакав програм књижевности у средњим стручним школама повремено тражи и примену експликативног методичког система када 

се мора чути наставникова реч, и то најчешће приликом давања информација о епохама које се проучавају, као и у свим другим ситуацијама у 

којима наставник не може рачунати на ученикова предзнања (на пример: основне информације о почецима писмености, да је његов говор модел 

правилног, чистог и богатог језика каквом треба да теже његови ученици).  

Књижевна дела из програма лектира имају равноправан третман са делима из обавезног програма књижевности и обрађују се по истом 

методичком систему. Треба напоменути да се из лектире која је дата по избору ученика и наставника не морају обрадити сви писци, већ 

књижевно дело оног писца за које се опредељују ученици и наставник.  

ЈЕЗИК  

Програм наставе језика у средњим стручним школама конципиран је тако да омогући ученицима стицање знања и о језику као друштвеној појави 

и о језику као систему знакова. Циљ је да ученици, поред знања о свом матерњем језику, стекну и опште лингвистичка односно 

социолингвистичка знања неопходна образованом човеку. Ова општа знања су функционално повезана са наставом матерњег језика. Главни део 

тих знања обрађује се у сегменту општи појмови о језику (на почетку програма за први и на крају програма за четврти разред). Као у уводном 

делу сегмента књижевни језик (у првом разреду) и сегменту језички систем и науке које се њиме баве; али се општи појмови обрађују и током 
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целе наставе - у вези са одговарајућим партијама о српском као матерњем језику. Инсистирање на једном теоријски и методички вишем нивоу 

изучавању језичких појава даје нови квалитет настави која обухвата и знања с којима су се ученици сретали у основној школи. Ова знања, поред 

своје општеобразовне вредности и значаја за олакшавање и побољшавање наставе српског језика, треба да послуже и лакшем савлађивању 

градива из страних језика.  

У сегменту програма посвећеног организацији и функционисању језичког система не обрађују се само чисто граматички аспекти језичког система 

већ се обухватају и функционални аспекти. Зато су, између осталог, у синтаксу унети и елементи лингвистике текста и граматике. Посебан је 

значај дат лексикологији (која се надовезује на део о творби речи), и то не само да би ученици стекли више знања о речничком благу свога језика 

него и да би развили правилан однос према разним појавама у лексици.  

У обради свих сегмената програма треба се надовезивати на знања која су ученици стекли током претходног школовања. Међутим, овде није реч 

о простом обнављању и утврђивању раније стечених знања, него о добијању целовите слике о српском језику, и као што је већ речено, о усвајању 

једног квалитативно вишег приступа проучавању језичке организације и језичких законитости.  

Веома је важно да се настава језика повеже са осталим деловима овог наставног предмета. Наиме, ова настава пружа лингвистичка знања која ће 

бити подлога за тумачење језика и стила књижевних дела, с тим што ова дела пружају и одговарајући материјал за уочавање естетске функције 

језика. С друге стране, настава језика се мора повезати и са наставом културе изражавања. Тиме ће лингвистичка знања (о акценатском систему, 

творби речи, лексикологији, синтакси итд.), као и проучавање правописа, допринети да ученици боље и поступније усвоје књижевнојезичку 

норму и да побољшају своје изражајне способности.  

КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА  

Вежбе у усменом изражавању треба у средњим стручним школама да дају одређени степен правилне артикулације, дикције, интонације, ритма и 

темпа у читању и казивању лирског, епског и драмског текста. Ове се вежбе, по правилу, реализују у току обраде књижевног текста на тај начин 

што ће наставник, директно, својим читањем, говорењем или уз помоћ снимка, анализирати одговарајуће елементе правилног усменог 

изражавања како би их ученици уочили. Стечена сазнања трансформишу се у вештине и умења на тај начин што ученици интерпретирањем 

књижевних текстова настоје да сами достигну одговарајући степен вештине и умења ове врсте. Стечене способности се даље увежбавају 

различитим облицима усменог изражавања ученика (извештавање, расправљање, реферисање и др.). Већина предвиђених облика ове наставе 

непосредно се укључује у наставу књижевности или примене за израду писмених састава.  

 Диференцирање функционалних стилова ваља обављати на узорцима које је наставник одабрао. Да би ученик био оспособљен да свој језик и 

начин изражавања подеси врсти писменог састава (излагања), треба да напише конкретан састав (припреми излагање). Вежбе ове врсте треба 

понављати све док сваки ученик не буде оспособљен да се служи одређеним облицима изражавања. Да би се постигао већи наставни учинак, 

корисно је наћи неопходну психолошку мотивацију. Због тога ученике треба обавестити не само о коначном циљу који се жели постићи 

одређеним системом вежбања него и о сврсисходности појединих парцијалних вежбања која чине интегралну целину. Тако, на пример, ако су 

ученици обавештени да ће следећи писмени задатак бити у форми расправе или приказа, онда и конкретне вежбе треба да буду подређене том 

циљу. Наставник ће на одабраном моделу конкретног облика изражавања показати ученицима његове битне карактеристике, подразумевајући ту 

и примереност језика и стила. После тога ученици у форми домаћег задатка чине прве покушаје да самостално напишу састав одређене врсте. 
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Читањем и коментарисањем домаћих задатака ученици се даље оспособљавају у писменом изражавању и овладавању одређеним врстама састава. 

Када је наставник стекао утисак да су сви ученици релативно овладали одређеном врстом писменог изражавања, утврђује час израде школског 

писменог задатка. Резултати таквог поступка показују се у школском писменом задатку, па се на основу њих планира даљи рад на усавршавању 

културе изражавања ученика. Ако више ученика не постигне одређени успех, цео се процес понавља.  

Оквирни број часова који је предвиђен за усмено и писмено изражавање означава укупно време, а не и број вежби у току наставне године 

(препоручује се организовање већег броја краћих вежби с прецизно одређеним циљевима).  

Током наставне године ученицима се дају писмени задаци (у складу са облицима и врстама наведеним у програму културе изражавања). По 

правилу, наставник је обавезан да прегледа и анализира задатке свих ученика. Одабрани задаци (не само најуспешнији) читају се и коментаришу 

на часу (делу часа). Поред писмених, у складу са захтевима програма, наставник даје ученицима и друге врсте конкретних домаћих задатака 

(усмених, практичних - примерених могућностима ученика и њиховој оптерећености разним обавезама).  

Израда школског писменог задатка, по правилу, траје један час. Изузетно, кад то поједини облици писменог изражавања изискују, израда задатака 

може трајати и дуже од једног часа.  

 

 

 

 

Образовни профил: Машински техничар за компјутерско конструисање 

Предмет: Енглески језик 

Разред: Четврти 

Службени гласник РС-Просветни гласник:("Сл. гласник СРС – Просветни гласник", бр. 6/90 i "Сл. гласник СРС – Просветни гласник", бр 4/91, 

7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 

10/2009, 5/2010, 8/2010 - испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015 i 11/2016) 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 64 / / / 64 

Недељни 2 / / / 2 
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Циљ и задаци предмета 

Циљ:  

Ученици: 

- развијају језичке вештине: слушање, читање, говор, писање у оквиру теме  

- активирају и развијају речник у оквиру теме 

- изражавају *комуникативне функције  у оквиру теме 

- стичу и примењују *знања о језику  у оквиру теме 

*  Комуникативне функције 

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 изражавањеслагања и неслагања 

17. Тражење и давање дозволе 

18. Исказивање честитки 

19. Исказивање препоруке 

20. Изражавање хитности и обавезности 

21. Исказивање сумње и несигурности 

* Знања о језику 

ИМЕНИЦЕ  

Множина сложеница 
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Множина именица страног порекла  

Члан (одређени и неодређени) 

Везници 

Повезивање зависне реченице са главном (when, that, while, because, although, though, since, after, as, if, until, as if, as though, so that, in order that)  

Творба речи 

Суфикси за прављење придева (- able, - ary, - ful, - less, - ous, - ic, - ical…) 

Сложенице:именице (breakdown, software, passer- by…) и придеви  (blue- eyed, short- sleeved …)  

ГЛАГОЛИ 

Обнављање обрађених глаголских времена  (Simple and continuous forms) 

Пасивне конструкције  

Must have/ could have/can’t have (спекулисање о прошлости)  

РЕЧЕНИЦА 

Неуправни говор (са слагањем времена, различити типови реченица)  

Погодбене реченице (кондиционал трећи)  

Жеље које се односе на садашњост, прошлост, будућност  (I wish/If only/It’s time /I’d rather) 

Задаци: 

Оперативни задаци на нивоу језичких вештина  

СЛУШАЊЕОспособљавање ученика за разумевање усменог говора. 

ЧИТАЊЕОспособљавање ученика за функционално читање и разумевање различитих, узрасно и садржајно примерених врста текстова ради 

информисања, извршавања упутстава и остварења естетског доживљаја (читање ради личног задовољства). 

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

ПИСАЊЕ   Оспособљавање ученика за писање краћих текстова различитог садржаја. 

СОЦИОКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА   Стицање и овладавање социокултурним компетенцијама неопходним за писану и усмену употребу 

језика. 

МЕДИЈАЦИЈА И ПРЕВОЂЕЊЕ   У ситуацији када посредује између особа (вршњака или одраслих) које не могу да се споразумевају, у 

неформалним ситуацијама, сажимајући и делом преводећи,  ученик може да користи  усмену медијацију или писану медијацију и превођење. 

Активности наставника: 

-  Даје упутства и објашњења ученицима, бележи и благовремено обавештава ученике о њиховом напретку. 

Активности ученика: 

- Разуме разговетан говор или краћи текст о теми. 

- Учествује у разговору о теми. 

- Може да напише или каже кратке одговоре на питања из дате теме. 
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Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. 
Животне приче и 

догађаји  

2.СТ.1.5.2 

2.СТ.2.5.2 

2.СТ.1.4.2 

2.СТ.2.4.2 

2.СТ.1.2.5 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.1.4 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.4.4 

На крају наставне теме ученик ће бити у 

стању да: говори о утицају рекламирања и 

укусу хране, разуме текст о дану 

заљубљених и одломак из књиге, и 

употреби граматичке јединице: the passive, 

have something done, reported speech,   

примени знање стечено на часовима на 

конкретним примерима кроз вежбу, уз 

помоћ модела напише формално писмо 

(жалбу).Ученик ће бити у стању да: на 

основу урађене контролне вежбе сагледа у 

којој мери је савладао наставне јединице 

обрађене и утврђене на  претходним 

часовима. 

Српски језик и 

књижевност 

24 14 10 

2. 
Свакодневни живот 

младих 

2.СТ.1.5.2 

2.СТ.2.5.2 

2.СТ.1.4.2 

2.СТ.2.4.2 

2.СТ.1.2.5 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.1.4 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.4.4 

На крају наставне теме ученик ће бити у 

стању да: разуме текст о важнимодлукама 

младих, говори о неједнакости, препозна и 

употреби граматичке јединице:трећи 

кондиционал, I wish, if only,Must have/ could 

have/can’t have (спекулисање о прошлости), 

Повезивање зависне реченице са главном 

(when, that, while, because, although, though, 

since, after, as, if, until, as if, as though, so 

that, in order that), примени знање стечено 

на часовима на конкретним примерима кроз 

вежбу, уз помоћ модела напише 

аргументативни есеј. 

Српски језик и 

књижевност 

20 11 9 
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Ученик ће бити у стању да: на основу 

урађеног писменог задатка сагледа у којој 

мери је савладао наставне јединице 

обрађене и утврђене на  претходним 

часовима, на основу урађене исправке 

писменог задатка сагледа грешке које је 

правио и научи оно што није знао. 

3. 
Друштво и 

породица 

2.СТ.1.5.2 

2.СТ.2.5.2 

2.СТ.1.4.2 

2.СТ.2.4.2 

2.СТ.1.2.5 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.1.4 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.4.4 

Ученик ће бити у стању да: на основу 

урађеног писменог задатка сагледа у којој 

мери је савладао наставне јединице 

обрађене и утврђене на  претходним 

часовима, на основу урађене исправке 

писменог задатка сагледа грешке које је 

правио и научи оно што није знао. 

На крају наставне теме ученик ће бити у 

стању да: разуме текст о уметницима, 

говори о уметности и фестивалима, 

препозна и употреби граматичке јединице: 

participle clauses, determiners,  примени 

знање стечено на часовима на конкретним 

примерима кроз вежбу. Ученик ће бити у 

стању да: на основу урађене контролне 

вежбе сагледа у којој мери је савладао 

наставне јединице обрађене и утврђене на  

претходним часовима. 

Ученик ће бити у стању да: сагледа у којој 

мери је савладао наставне јединице 

обрађене и утврђене на  претходним 

часовима. 

Српски језик и 

књижевност 

15 5 10 

4. Језик струке 

2.СТ.2.2.5 

2.СТ.2.5.2 

2.СТ.2.3.5 

Ученик ће бити у стању да: прочита и 

преведе текстове о својој струци, одговори 

на питања о текстoвима обрађеним на  

Српски језик и 

књижевност 8 5 3 
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часовима чија је тема језик струке, 

преприча текстове, употреби речи везане за 

језик струке у конкретним примерима. 

Начини 

оцењивања 

усменим путем, контролна вежба, 

писмени задатак, посматрање 

активности на часу 

Укупно: 64 35 19 

 

Образовни стандарди: 

• 2.СТ.1.5.2Саставља кратке, разумљиве реченице користећи једноставне језичке структуре. 

• 2.СТ.2.5.2Правилно разуме и користи већи број сложенијих језичких структура. 

• 2.СТ.1.4.2 Пише приватно писмо о аспектима из свакодневног живота (нпр. Описује људе, догађаје, места, осећања). 

• 2.СТ.2.4.2 У приватној преписци, тражи или преноси информације, износи лични став и аргументе 

• 2.СТ.1.2.5 Разуме кратке адаптиране одломке књижевних дела, и друге поједностављене текстове који се односе на 

цивилизацијске тековине, културу и обичаје свог и других народа. 

• 2.СТ.1.3.7 Излаже једноставне, блиске садржаје у вези са културом и традицијом свог и других народа. 

• 2.СТ.1.1.4Схвата смисао прилагођеног аудио и видео записа у вези с темама из свакодневног живота (стандардни говор, 

разговетни изговор и спор ритам излагања 

• 2.СТ.1.4.4 Пише једноставне текстове према моделу, уз помоћ илустрација, табела, слика, графикона, детаљних 

упутстава. 

• 2.СТ.2.2.5 Проналази специфичне појединости у дужем тексту са претежно сложеним структурама, у коме се износе 

мишљења, аргументи и критике(нпр. новински чланци и стручни текстови). 

• 2.СТ.2.3.5 Излаже већ припремљену презентацију о темама из свог окружења или струке. 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

 

1. слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом који чита наставник или који ученици чују са звучих записа;. 

2. рад у паровима, малим и великим групама (мини-дијалози, игра по улогама, симулације,  итд.); 

3. мануалне активности (израда паноа, презентација, зидних новина, постера за учионицу или родитеље и сл.); 

4. дебате и дискусије примерене узрасту (дебате представљају унапред припремљене аргументоване монологе са ограниченим трајањем, док 

су дискусије спонтаније и неприпремљене интеракције на одређену тему); 
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Образовни профил: Машински техничар за компјутерско конструисање 

Предмет: Филозофија 

Разред: Четврти 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 64 / / / 64 

Недељни 2 / / / 64 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ:  

Развити свест о потреби активног обликовања сопственог живота и одговорног учествовања у јавном животу. Оспособљење за независно, 

критичко мишљење, формирање сопствених погледа на свет и стицање навике да се водимо вредностима истине, добра  и лепоте, чији смисао 

управо откривамо кроз предмет. Објаснити потребу за као и само развијање умности и моралности. 

Задаци:  

Овладавање знањима о елементима и принципима ваљане мисли као и њихова употреба у процесу сазнања, решавања проблема и организацији 

сопствених мисли. Разумети структуру сазнајних способности, сложени однос језика и мишљења. Развити осетљивост за грешке у доказивању и 

закључивању. Упознати методолошку структуру научног и филозофског истраживања. Упознати се са основним елементима мишљења, 

теоријских позиција, односнима према сазнању. Унапредити властиту жељу за сазнањем као и могућност само-испитивања. Разумети основне 

вредности и њихов међусобан однос. Унапредити усмено излагање мишљења. Упознати различите теорије. Стећи свест о основним начинима 

логичног поступања у потрази за истином. Бити у најрационалнијем односу према сазнању. Преиспитивање различитих опција пре суђења. 

Активности наставника:  

постављање питања, постављање проблема, подстицање ученичке активности, слушање одговора, предавање (излагање), објашњавање, 

исписивање садржаја на табли, корекција погрешних одговора, појашњавање, подстицање мисаоне активности ученика, стварање радне 

атмосфере. 

Активности ученика: :  

слушање питања, мисаоно представљање проблема, трагање за одговором, анализирање, поређење, уочавање, закључивање, одговарање на 

питања 
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Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Увод у филозофију / 

Буђење чуђења код ученика, разумевање 

основних филозофских тенденција, упознавање 

основних концепција, дисциплна, позиција. 

Способност самосталног истраживања изазваног 

филозофским чуђењем. 

Физика, биологија 

4 4 / 

2. Античка филозофија / 

Познавање филозофија античких филозофа, 

развијање критичке свести код ученика, развој 

емпатије, овладавање и примењивање основних 

филозофских аргументација. Критичко 

сагледавање проблема, формулисање сопствених 

хипотеза, разумевање моралних побуда, 

повећање сопствене одговорности. 

 

Математика, 

физика, биологија, 

историја, 

политика, српски 

језик 
34 24 10 

3. 
Средњовековна 

филозофија 
/ 

Разумевање односа хришћанства и филозофије, 

дубље промишљање о појму Бога, упознавање 

начина аргумензовања у прилог Божјег 

постојања, развијање толерантности спрам 

других религија и туђег мишљења. 

 

Историја, физика, 

биологија,политик

а 
8 4 4 

4. Модерна филозофија / 

Упознавање са ренесансном филозофијом, 

продубљивање античких филозофија, 

разумевање односа филозофије и науке, 

разумевање условљености модерне историје 

филозофијом тог доба. Критичко сагледавање 

филозофских проблема. 

 

Политика, право, 

биологија 

12 10 2 

5. Савремена филозофија / 
Познавање основних конвепција филозофије 19 

и 20 века. Критичка способност сагледавања 

Историја, 

биологија, физика 
6 6 / 
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супротних аргументација. Вредносна анализа 

практичних начела. Развој способности 

спекулације о филозофским идејама тог доба. 

Примена и креирање нових теорија у практичном 

оријентисању појединца. 

Начини 

оцењивања 

Усмено оцењивање 

Посматрање активности са часа 

Контролна вежба 

Укупно: 64 48 16 

 

 

 

 

Образовни профил:Машински техничар за компјутерско конструисање 

Предмет:Физичко васпитање 

Разред: Четврти 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи  64   64 

Недељни  2   2 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ: 

 наставе програма по избору ученика - 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); Задаци: Задаци наставе физичког васпитања су: 

-  стицање теоријских знања у изабраном спорту, пружање неопходних знања из изабраног спорта;  

(принципи, технике, начин вежбања - тренирања, стицање основних и продубљених тактичких знања;  
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- 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.  

Ученици се на основу својих способности и интереса опредељују за један спорт у коме се обучавају, усавршавају и развијају своје стваралаштво 

током целе школске године. То могу да буду предложене спортске гране и други спортови за које ученици покажу интерес.  

Да би се избор остварио, свака школа је дужна да обезбеди просторне и друге услове за реализацију бар четири спорта.  

На почетку сваке школске године наставничко веће, на предлог стручног већа наставника физичког васпитања, утврђује спортове за који ученици 

те школе могу да се определе.  

Активности наставника: 

Уупознаје ученике са циљевима и исходима наставе / учења, планом рада и начинима оцењивања; даје информације о наставној јединици, 

демонстрира је, прати вежбање ученика, континуирано прати њихов рад и напредак и оцењује их , организује групна такмичења ученика 

Активности ученика: 

Прате  усмено излагање наставника, прате презентовање градива и демонстрацију наставних јединица, вежбају, постављају питања, 

демонстрирају савладано градиво, учествују у групним такмичењима 

 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  по 

теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. 

РИТМИЧКА 

ГИМНАСТИКА И 

НАРОДНИ ПЛЕСОВИ  

 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- мења корак галопом у свим правцима, полкин 

корак, далеко високи скок, "маказице".  

- покреће тела у месту и у кретању без реквизита и 

са реквизитима, користећи при томе различиту 

динамику, ритам и темпо.  

- примени савладане технике естетског покрета и 

кретања у кратким саставима.  

- Познаје најмање  пет народних плесова. 

Екологија, 

биологија 

20 2 18 

2. 

СПОРТСКА ИГРА ПО 

ИЗБОРУ 

-рукомет 

-фудбал 

 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- Детаљније опише правила спортске гране за коју 

показује посебан интерес - за коју школа има 

услове; 

Екологија, 

биологија 
44 2 42 
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-кошарка 

-одбојка 

 

- 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 активностимаи 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 
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и реагује на њега, шири дух пријатељства, буде 

истрајан је у својим активностима. 

- Се правилно односи према окружењу у којме 

вежба, рекреира се и бави се спортом, што 

преноси у свакодневни живот 

Начини 

оцењивања 

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.  

Укупно: 64 4 60 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

Програм физичког васпитања је наставак програма физичког васпитања у основној школи, с тим што је усмерен на још интензивније остваривање 

индивидуалних и друштвених потреба у области физичке културе. Ради тога, овај програм заснован је на индивидуализацији процеса физичког 

васпитања:  

- обезбеђује повезивање знања са животом и праксом и каснијим опредељењима ученика;  

- заснован је на изборној настави за коју се ученици определе према свом афинитету и потребама;  

- обавезује школу на остваривање одређених задатака у овој области.  

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА  

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 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;  
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мерење и тестирање;  

практична настава.  

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.  

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:  
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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 (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).  

 

 

 

 

Образовни профил: Машински техничар за компјутерско  конструисање 

Предмет: Математика 

Разред: Четврти 

Службени гласник РС-Просветни гласник:   1/2005. 

 

Годишњи и недељни фонд часова   

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 160 / / / 160 

Недељни 5 / / / 5 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ наставематематике је да ученици усвоје знања, развију вештине, формирају ставове потребне за схватање појава и законитости у природи, 

решавање разноврсних задатака из струке и свакодневног живота, наставак математичког образовања и самообразовања и развијање личности 

ученика. 

Задаци наставе математике су: 

- 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; 
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- Развијање осећаја за простори разумевање узајамних односа геометријских фигура; 

- Развијање систематичности, уредности, прецизности, темељности, истрајности, критичности у раду; 

- Оспособљавање за примену стечених знања како у математици тако и у осталим предметима; 

- Формирање математичке културе која подразумева свест о универзалности и примени математике и математичког начина мишљења; 

- Развијање способности потребних за решавање проблема и нових ситуација у процесу рада и свакодневном животу. 

Активности наставника: 

- редовно пратити рад и залагање ученика на часу, 

- водити рачуна о индивидуализацији приступу ученику, 

- подстицати ученике да опажају, примењују, препознају, упоређују, изводе закључке,  повезују знања са другим областима и другим 

предметима, решавају проблеме, практично примењују омогућити подстицајну средину за рад и учење, 

- охрабрује, помаже и подстиче ученике, 

- инсистирати на систематичности у раду и поштовању принципа и правила рада, 

- инсистирати на практичној примени стечених знања, 

- оцењивањем мотивисати ученике за учење, 

- оцењивањем проценити ниво постигнућа ученика. 

Активности ученика: 

- активан приступ при излагању новог градива и изради задатака на часу, 

- практична примена стечених знања, 

- активно учешће у раду, 

- самопроцењивање напретка, 

- навести очекиване активности ученика с обзиром на тему ( запажа, упоређује, примењује, повезује, решава проблем, организује, повезује 

знања са другим областима, ослања се на претходно искуство.... ). 

 

Ред. 

број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по теми / 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1 ФУНКЦИЈЕ  

2.МА.1.1.5. 

2.МА.1.1.6.  

2.МА.1.3.2. 

2.MA.2.1.6.  

2.МА.2.1.7.  

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

-разликује графике елементарних 

функција и објасни њихове особине, 

читајући са графика;  

Основи електротех, 

Физика, 

Хемија 

36 12 24 
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2.МА.2.3.3.  

2.МА.2.3.4.  

2.МА.2.3.5. 

2.МА.3.1.5.  

2.МА.3.3.3.  

2.МА.3.3.4. 

-дефинише функцију и врсте функција 

(1-1, НА и  бијекција); 

-користи експлицитни и имплицитни 

облик функције; 

-одреди сложену функцију две дате 

задате функције; 

-одреди домен, нуле и знак испита 

парност реалних функција; 

-одредиинверзнуфункцијудатефункције, 

једноставније функције; 

-наведе основне особине о граничним 

вредностима и примени их  у 

једноставним примерима израчунавања; 

-израчуна граничну вредност функције  

примењујући основне особине  о 

граничној вредности функције и  неке 

значајне  граничне вредности; 

-испита понашање функције на 

“крајевима” области дефинисаности, 

одреди асимптоте, ако постоје,  и то 

графички прикаже; 

-одреди асимптоте дате функције. 

2 ИЗВОД ФУНКЦИЈЕ 

2.МА.1.3.3.  

2.МА.1.3.4. 

2.МА.2.3.6.  

2.МА.2.3.7. 

2.МА.3.3.5. 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

-дефинише извод и  наведе његову 

геометријску и механичку 

интерпретацију; 

-објасни проблем тангенте у датој тачки 

и проблем брзине;  

-примени таблицу извода елементарних 

фунција;  

-израчуна извод збира, разлике, 

Физика, основи 

електротехнике, 

програмирањем 

34 12 22 
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производа и количника функција и 

одреди извод сложене функције 

(Примени правила диференцирања); 

-напише једначине тангенте и нормале 

кроз дату тачку  дате криве ; 

-одреди екстремне вредности функције 

помоћу  извода функције; 

-испита монотоност  функције помоћу  

извода функције; 

-испита и нацрта графике   

једноставнијих  функција. 

3 ИНТЕГРАЛИ 
2.МА.2.3.8.  

2.МА.3.3.6.  

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

-одреди примитивну функцију дате 

функције; 

-примени особине неодрешеног 

интеграла; 

-примени правила и сведе на табличне 

интеграле; 

-примени методе замене; 

-примени метод  парцијалне интеграције; 

-примени формулу за израчунавање 

одређеног интеграла; 

-наведе особине одређеног интеграла 

ипримени на израчунавање одређеног 

интеграла; 

-примени одређени интеграл на 

израчунавање површине равних фигура; 

-израчуна   запремину обртног тела;  

-израчуна дужину лука криве.   

Физика, основи 

електротехнике, 

механика  

28 11 17 

4 
ДИФЕРЕНЦИЈАЛНЕ 

ЈЕДНАЧИНЕ 
2.МА.2.3.6. 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

Физика, основе 

електротех. 
10 4 6 
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-објасни појам диференцијалне 

једначине; 

-препозна тип диференцијалне једначине 

и примени одговарајући начин 

решавања; 

-примени знање о изводима и 

интегралима на решавање 

диференцијалних једначина. 

5 КОМБИНАТОРИКА 
2.МА.2.4.1.  

2.МА.1.4.1.  

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

-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 к-ти биномни коефицијент у 

развојубинома на n-ти степен који 

задовољава дате услове. 

Теорија 

телекомуникација 
18 6 12 

6 
ВЕРОВАТНОЋА И 

СТАТИСТИКА 

2.МА.1.4.3.  

2.МА.1.4.4.  

2.МА.3.4.3.  

2.МА.2.4.3.  

2.МА.2.4.4.  

2.МА.1.4.5.  

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

-уочи случајне промељиве 

-препозна који су догађаји могући; 

-израчунава вероватноћу догађаја; 

-одреди условну вероватноћу догашаја А 

у односу на догађај Б; 

-објасни и примени формулу тоталне 

вероватноће; 

-наведе пример случајне променљиве; 

-препозна основне појмове статистике; 

-примени биномну расподелу, 

-примени нормалну расподелу 

Теорија 

телекомуникација 
22 10 12 
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-израчуна нумеричке карактеристике 

случајних променљивих (математичко 

очекивање, дисперзију, медијану и  мод; 

-формира статистичке табеле  и на 

основу њих графички приказује податке; 

-израчунава одређене карактеристике 

случајног узорка (аритметичку средину 

узорка, медијану, мод узорка и 

дисперзију урорка). 

7 
Писмени задаци са 

исправком 
   12 / 12 

Начини 

оцењивања 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. усмену проверу знања, 

2. писмене задатке, 

3. контроолне вежбе, 

4. посматрање активности 

на часу. 

Укупно:  160 55 105 

 

Образовни стандарди: 

 

2.МА.1.1.5. Решава једноставне проблеме који се своде на линеарне и квадратне једначине. 

2.МА.1.1.6. Решава једноставне проблеме који се своде на линеарне неједначине и једноставне квадратне неједначине. 

2.МА.1.3.2. Разуме појам, израчунава вредност, користи и скицира график линеарне, квадратне, степене, експоненцијалне, логаритамске и 

тригонометријских функција синуса и косинуса. 

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

2.МА.2.1.7. Решава квадратнеи једноставне рационалне неједначине. 

2.МА.2.3.3. Уме да скицира графике елементарних функција и да их трансформише користећи транслације и дилатације дуж координатних оса. 

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

2.МА.2.3.5. Разуме концепт непрекидности и израчунава једноставне граничне вредности функција. 

2.МА.3.1.5. Решава неједначине користећи основна својства елементарних функција. 
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2.МА.3.3.3. Користи елементарне функције за решавање проблема.* 

2.МА.3.3.4. Израчунава граничне вредности функција и решава проблеме користећи својства непрекидности функција. 

2.МА.1.3.3. Анализира графички представљене функције (одређује нуле, знак, интервале монотоности, екстремне вредности и тумачи их у 

реалном контексту). 

2.МА.1.3.4.У функцијама које су представљене графички или табеларно, анализира, примењује и приближно израчунава брзину промене помоћу 

прираштаја.* 

2.МА.2.3.6. Разуме концепт извода функције и примењује га у проблемским ситуацијама.* 

2.МА.2.3.7. Решава проблеме минимума и максимума користећи извод функције. 

2.МА.3.3.5. Решава проблеме и доноси закључке анализирајући функције користећи диференцијални рачун. 

2.МА.2.3.8. Разуме концепт одређеног интеграла и његову примену у једноставнијим ситуацијама. 

2.МА.3.3.6. * Решава проблеме применом интегралног рачуна (површине равних фигура,  запремине тела, дужине кривих, *[функција расподеле и 

својства случајних   променљивих]). 

2.МА.2.3.6. Разуме концепт извода функције и примењује га у проблемским ситуацијама.* 

2.МА.1.4.1. Пребројава могућности (различитих избора или начина) у једноставним реалним ситуацијама. 

2.МА.2.4.1. Примењује правила комбинаторике за пребројавање могућности (различитих избора или начина 

2.МА.1.4.3. Разуме концепт вероватноће и израчунава вероватноће догађаја у једноставним ситуацијама. 

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

2.МА.1.4.5. Разуме појмове популације и узорка, израчунава и тумачи узорачку средину, медијану и мод.* 

2.МА.2.4.3. Разуме концепт дискретне случајне величине и израчунава очекивану вредност, стандардно одступање  и дисперзију(варијансу).* 

2.МА.2.4.4. Разуме значај вероватноће у тумачењу статистичких података.* 

2.МА.3.4.3. Зна појам функције расподеле, појам непрекидне случајне величине и нормалне расподеле. 

 

Начин остваривања програма :  

 

Настава се изводи са целим одељењем у учионици . 

Поред обавезних писмених  задатака реализују се и писмене провере знања у облику тестова и контролних вежби.  

У реализацији садржаја програма  

поред традиционалних метода  дијалошка са фронталним  

обликом рада  комбинују се и различите методе активног учења ,учење кроз пажљиво  

конструисане активности,  учење кроз рад, извршавање задатака и личну акцију  

која треба да доведе  до постављених исхода на основу којих се врши вредновање рада ученика. 
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Образовни профил: Машински техничар за компјутерско конструисање 

Предмет: Грађанско васпитање 

Разред: Четврти 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 35 / / / 35 

Недељни 1 / / / 1 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ: Подстицање одговорног односа према даљем професионалном образовању, усавршавању и тражењу посла 

Задаци: Наставник даје кратко образложење шта значи појам професионално  развоја поткрепљено сопственим примерима и примерима које 

ученици наведу 

 

Ред. 

број 

теме/мо

дула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 

Исходи по наставној 

теми/модулу 
Корелација 

Број 

часова  по 

теми/моду

лу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1-4 

-Уводни час 

-Људска права и слободе 

-Упознавање извора информација 

-Јавна информација, приступ 

информацијама – основна правила 

 

-Сагледавање проблематике 

ограничења у приступу 

информацијама од јавног 

значаја 

Социологија 10  

Обрада 

новог 

градив

а 

5-8 

-Процедура подношења захтева за 

приступ информацијама 

-Процедура подношења захтева за 

приступ информацијама 

-Заштита права на информисање – 

 

-Сагледавање проблематике 

ограничења у приступу 

информацијама од јавног 

значаја 

Социологија 10  

Обрада 

новог 

градив

а 
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улога повереника 

-Медији као извор информација – 

питање веродостојности 

9-13 

-Разумевање и тумачење медијских 

порука 

-Механизми медијске 

манипулације 

-Утицај тачке гледишта на 

објективност информација 

-Селекција информација: 

објективност као одговорност 

- Селекција информација: 

објективност као одговорнос 

 

-Сагледавање проблематике 

ограничења у приступу 

информацијама од јавног 

значаја 

Социологија 10  

Обрада 

новог 

градив

а 

14-18 

- Улога медија у савременом 

друштву 

- Планирање каријере и улазак у 

свет рада 

- Планирање каријере и улазак у 

свет рада 

- Планирање каријере и улазак у 

свет рада 

- Планирање каријере и улазак у 

свет рада 

 

-Сагледавање проблематике 

ограничења у приступу 

информацијама од јавног 

значаја 

Социологија 5  

Обрада 

новог 

градив

а 

Начини 

оцењивања 
 Укупно: 35   
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Образовни профили: Машински техничар за компјутерско конструисање 

Предмет: Верска настава –Православни катихизис 

Разред: Четврти 

Службени гласник РС - Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 32 \ \ \ 32 

Недељни 1 \ \ \ 1 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ: наставе у четвртом разреду јесте да се кроз развијање задатих тема ученицима укаже на то да историја има свој циљ и да се тај циљ састоји 

у томе да створени свет постане Царство Божије, односно да се превазиђе смрт. 

Задаци:  

наставе православног катихизиса су да ученици: 

уоче да историју ствара Бог са човеком као слободним бићем, са једним конкретним циљем; 

испитујући историјске догађаје, проникну у њихов крајњи смисао; 

уоче да се у делима људи огледа тежња за личним и бесмртним животом; 

науче да оцењују историјске догађаје на основу тога колико они дају правилан одговор на проблем превазилажења смрти у природи и слободног 

постојања човека као личности; 

упореде Литургију и литургијски начин постојања света са истином која подразумева превазилажење смрти и постојање човека као личности, као 

апсолутног и непоновљивог бића; 

уоче да православна уметност приказује свет не онаквим какав је сада, смртан и пролазан, већ какав ће бити у будућем Царству; 

стекну свест о томе да Црква није од овога света, али да је у свету и да постоји ради спасења света. 

Активности наставника: 

Излаже наставну јединицу усмено, презентује градиво презентацијом, прати рад ученика, припрема наставне материјале, саставља задатке за рад, 

прати рад ученика, процењује њихове активности и постигнућа и оцењује их. 

Активности ученика: 

Прате  усмено излагање наставника, прате презентовање градива и наставних јединица, вежбају са припремљених наставних материјала, 

постављају питања, презентују савладано градиво. 
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Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 

Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова по 

теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Увод  

Ученик ће моћи да сагледа садржаје којима 

ће се бавити настава Православног 

катихизиса у току 4. године 

средњошколског образовања; моћи да уочи 

какво предзнање градива Православног 

катихизиса има из обрађеног у претходном 

разреду; бити мотивисан да похађа часове 

православног катихизиса. 

 1 1 0 

2. За живот света  

Ученик ће моћи да препознаје елементе 

свете Литургије; моћи да препозна да је 

благодатно искуство Литургије предокушај 

Царства Божјег; моћи да назре космолошки 

и есхатолошки карактер Литургије; моћи да 

тумачи литургијску молитву после светог 

Причешћа; моћи да схвати да се 

Причешћем задобија отпуштење грехова, 

љубав нелицемерна, смелост према Богу, 

усвојење Царства Божјег. бити свестан да 

се његов живот у Цркви не ограничава на 

време служења свете Литургије. 

Српски језик  

Историја 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Екологија 

Грађанско 

васпитање 

Социологија 

Филозофија 

Психологија 

9 5 4 

3. 

Историја и 

есхатологија у 

Цркви 

 

Ученик ће моћи да схвати да историја има 

есхатолошко усмерење; моћи да схвати 

разлог за гоњење хришћана у римском 

царству; моћи да схвати да нема суштинске 

разлике између светосавског и хришћанског 

етоса; моћи да наброји неке српске 

светитеље и да објасне како су они служили 

Богу и ближњима; моћи да доведе у везу 

Српски језик  

Историја 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Екологија 

Грађанско 

васпитање 

Социологија 

12 10 2 
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виђење таворске светлост са исихастичком 

праксом; бити свестан могућности 

мистичког опита заједнице са Богом.  

Филозофија 

Психологија 

4. 
Хришћанство у 

савременом свету 
 

Ученик ће постати свестан да је егоизам 

суштински проблем човековог друштва, јер 

разара заједницу; моћи да критички 

вреднује проблеме савремене цивилизације 

у светлу искуства Цркве (савремено 

схватање слободе, љубави, другог човека); 

моћи да промишља о разлозима постојања 

болести и како се носити са њима са 

православног становишта; моћи да схвати 

да су болести зависности последица 

неиспуњености смислом и правим 

животним садржајима; бити свестан да 

личност ниједног човека не сме да буде 

сведена на предмет, ствар или број;  бити 

свестан значаја јединствености, вредности и 

непоновљивости сопоствене личности и 

личности других људи;  бити свестан да је 

деперсонализација исто што и 

десакрализација човека; моћи да увиди да је 

лек против опредмећења човека – искуство 

Цркве и да личност не  постоји без 

заједнице слободе и љубави;  да схвати да 

је насиље немогуће ако је други за мене 

личност 

Српски језик  

Историја 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Екологија 

Грађанско 

васпитање 

Социологија 

Филозофија 

Психологија 

8 7 1 

5. 
Тачно изложење 

православне вере 
 

Ученик ће моћи да уочи у којој мери је 

напредовао и савладао градиво 

Православног катихизиса 

Српски језик  

Историја 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Екологија 

2 1 1 
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Грађанско 

васпитање 

Социологија 

Филозофија 

Психологија 

Начини 

оцењивања 

Усмено испитивање,  

писмено испитивање, 

посматрање понашања  

ученика 

Укупно: 32 24 8 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

Катихизација (веронаука, изучавање истине вере) јесте литургијска делатност. То значи да је она заједничко дело катихете (вероучитеља) и 

његових ученика. Свака истина вере предаје се и преноси као реалност самога живота, као опис искуства, првенствено као реалност живота у 

Цркви и опис њеног искуства. Нема и не може бити апстрактних истина и аксиома. Катихеза ("веронаука") не постоји ради гомилања података и 

информација или у служби теоретског "знања о вери" него као мистагогија, увођење у праксу живота и отварање могућности да ученик и лично 

усвоји искуство Цркве кроз слободно учешће у њеном животу, првенствено у њеној Литургији. 

Наставни процес ће имати свој пуни смисао и успех заједничким учешћем катихете (вероучитеља) и његових ученика у Литургији и у свим 

облицима и изразима живота у Цркви. 

Катихета (вероучитељ) дужан је да помогне својим ученицима да превазилазе неповерење према другима и да се истовремено ослобађају 

претеране и нездраве заокупљености собом и својим стварним и привидним проблемима. Часови катихизиса (веронауке) биће, следствено, 

усмерени на изграђивање поверења, љубави и заједништва међу ученицима у одељењу и у школи, као и у односу према људима уопште. 

Развијање овакве животне оријентације код ученика биће праћено и неговањем осећања одговорности за животну средину и за природу као 

целину. 

Притом ученици треба да осете да остваривање јединства са другима нипошто не значи опасност по њих, понајмање пак значи укидање личне 

различитости и особености. Напротив: прихватајући једни друге и показујући узајамну љубав, млади - и сви људи - истовремено чувају, поштују 

и унапређују своју и туђу личност, односно личну самосвојност сваког појединца. 

У складу са оваквим циљем наставног процеса, при обради наставних јединица - заступљеној и овде, као и у основној школи, првенствено на 

динамичан начин и дијалошким методом - треба ставити нагласак више на доживљајно, а мање на сазнајно, више на формативно, а мање на 

информативно. Циљ ће бити постигнут ако ученик, уз несебичну и ненаметљиву помоћ свога катихете, открије и себе и друге као непоновљиву 

вредност, а свој животни програм дефинише као трајни подвиг прихватања и поштовање других, стицања поверења и љубави према њима. 

Притом би он спонтано препознао Цркву као простор остваривања личности и заједнице, а једног у Тројици Бога као извор и пуноћу тога датог и 

задатог животно-вредносног програма. 
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Опште напомене 

Оно што је најважније и што је основни циљ катихизиса јесте то да ученици постану чланови Литургијске заједнице. Јер, Литургија, као живо 

присуство Христа и као икона вечног постојања природе и човека, треба да дâ ипостас, односно да оцрквени и да дâ смисао нашем историјском 

живљењу. Зато треба, кад год је то могуће, ученике доводити, или упућивати на Литургијска сабрања. 

У току сваке године, конкретно пре свих наилазећих великих празника, како Господњих, тако и Богородичиних и светитељских, треба упознати 

ученике са историјом настанка празника и садржином догађаја који се славе. Кад је реч о светитељским празницима посебну пажњу треба 

обратити Србима светитељима: Св. Сави, Св. Симеону, на празник Видовдан итд. Ученици би требало да се упознају и с личностима светитеља 

које славе као Крсну славу. (У ту сврху треба пре свега користити житија тих светитеља која се могу наћи у: Јустин Поповић, Житија светих, 

Ћелије, Ваљево, а затим и осталу пригодну литературу). 

Такође, пре почетка Васкршњег поста, треба упознати ученике с његовом садржином и циљем, као и са богословском подлогом поста и његовом 

важношћу за човека. (Најпогоднија литература за то јесте: А. Шмеман, Велики пост, Крагујевац, последње издање.) 

 

 

 

 

Образовни профил: Машински техничар за компјутерско конструисање 

Предмет: Организација рада 

Разред: Четврти 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 64 / / / 64 

Недељни 2 / / / 2 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ: наставе предмета организација рада је да ученици стекну основна знања о савременој организацији производње и управљању пословно-

производним системом. 
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Задаци:  проучавање метода и техника организације и управљања пословно производним системима; 

- проучавање непосредне припреме и услова за успешну производњу; 

- упознавање са пословним информационим системом и могућностима примене компјутера у планирању, праћењу и  регулисању 

производње; 

- упознавање са могућностима примене студије и анализе рада и времена за дозирање и усавршавање рада; 

- припрема за решавање менаџерских проблема; 

- упознавање елемената система квалитета, значај система квалитета и улоге менаџмента и организационих мера у њему; 

- упознавање са местом и значајем економије у савременим условима привређивања. 

Активности наставника: 

Да објасни одређену наставну тему и укаже на значај те теме. 

Активности ученика:  

 Пажљиво праћење и активно укључивање у обрађивање те теме. 

 

Ред. 

број 

теме/м

одула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 

Исходи по наставној 

теми/модулу 
Корелација 

Број 

часова  

по 

теми/мод

улу 

Број часова 

Обрад

а 

Остал

и 

типов

и 

часова 

1 Увод   
 

2 2 0 

2 Планирање   

Сви стучни предмети и 

модули 5 4 1 

3 
Услови и ограничења понашања 

пословног система 
  

Сви стучни предмети и 

модули 2 1 1 

4 Производни капацитети   
Сви стучни предмети и 

модули 3 3 0 
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5 
Организацијаа обезбеђења 

материјала за производњу 
  

Сви стучни предмети и 

модули 2 1 1 

6 Унутрашњи транспорт   
Сви стучни предмети и 

модули 3 2 1 

7 
Организација обезбеђења 

производње алатима 
  

Сви стучни предмети и 

модули 2 2 0 

8 Организација одржавања машина   

Сви стучни предмети и 

модули 4 3 1 

9 Основни елементи студије рада   

Сви стучни предмети и 

модули 5 4 1 

10 Економски показатељи пословања   

Сви стучни предмети и 

модули 5 4 1 

11 
Пословно производни информациони 

систем 
  

Сви стучни предмети и 

модули 7 5 2 

12 Индустријски менаџмент   

Сви стучни предмети и 

модули 8 6 2 

13 Стратегијски менаџмент и маркетинг   

Сви стучни предмети и 

модули 4 3 1 
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14 Систем квалитета   

Сви стучни предмети и 

модули 7 5 2 

15 Ергономија   

Сви стучни предмети и 

модули 5 3 2 

Начини 

оцењивања 

Усмено одговарање 

Контролне вежбе 
                                                                     Укупно: 64 48 16 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

 

Наставни предмет организација рада је састављен тако да представља, са једне стране, надградњу стручних предмета, a са друге даје стручну 

основу за реализовање других предмета. Због тога је овај предмет при реализацији потребно повезивати с другим стручним предметима, а 

нарочито с предметима чија је реализација предвиђена са рачунарима и технолошким поступцима. 

При реализацији наставне материје потребно је градиво непрекидно везивати за економске специфичности рада и производњу у машинској 

струци. 

Било да се ради о техно-организационом сегменту, сегменту економије, или сегменту заштите на раду, садржаје програма треба излагати и 

тумачити уз што веће прилагођавање конкретним и практичним условима и могућностима школе и њеног окружења. 

На примеру конкретног предузећа радне средине показати утицај технологије производње на еколошки систем и оценити ниво заштите на раду. 

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

оспособљавати за: самостално проналажење, систематизовање и коришћење информација из различитих извора (стручна литература, интернет, 

часописи, уџбеници); визуелно опажање, поређење и успостављање веза између различитих садржаја (нпр. повезивање садржаја предмета са 

свакодневним искуством, садржајима других предмета и др.); тимски рад; самопроцену; презентацију својих радова и групних пројеката и 

ефикасну визуелну, вербалну и писану комуникацију. 

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

информације, а оцењивање ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују 

сопствени напредак у остваривању задатака предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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Образовни профил: Техничар за компјутерско консртуисање 

Предмет: Аутоматизација и роботика 

Разред:  Четврти 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 64 32 / / 64+32 

Недељни 2 1 / / 2+1 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ: 

Циљ наставе предмета аутоматизација и роботика ја да ученици стекну представу о савременој аутоматизацији и роботици, да схвате потребу 

њиховог увођења у индустрији, да стекну теоријску основу и практична знања о увођењу и експлоатацији савремених аутоматизованих система. 

Задаци: 

Задаци наставе предмета аутоматизација и роботика су: 

- упознавање и прихватање принципа флексибилне аутоматизације ; 

- упознавање основних компоненти аутоматизованог система; 

- упознавање погонских и преносних система; 

- стицања знања о сензорима и сензорским системима и основним принципима мерења; 

- стицање знања о управљању механичким системима; 

- упознавање са роботима као индустријским системима. 

Активности наставника: 

Излаже наставну јединицу усмено, презентује градиво презентацијом, демонстрира, прати рад ученика, модерира рад ученика, припрема наставне 

материјале, саставља задатке за рад, прати рад ученика, процењује њихове активности и постигнућа и оцењује их. 

Активности ученика: 
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Прате  усмено излагање наставника, прате презентовање градива и демонстрацију наставних јединица, вежбају са припремљених градиво. 

 

Ред. 

број 

теме/м

одула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 

Исходи по наставној 

теми/модулу 
Корелација 

Број 

часова  

по 

теми/м

одулу 

Број часова 

Обрад

а 

Остал

и 

типов

и 

часова 

1. 
Увод 

 

Ученици ће стећи оссновна 

знања о аутоматизацији и 

роботици 

 

2 1 1 

2. 

Флексибилна аутоматизација 
 

Ученици ће се упознати са 

појмом флексибилне 

аутоматизације 

  механика,математика 

14 12 2 

3. 

Аутоматизовани механички систем 
 

Ученици ће се упознати са 

механичким системима и 

њиховим применама 

  механика,математика 

3 2 1 

4. 

Погонски системи 
 

Ученици ће се упознати са 

основним погонским 

системима 

  механика,математика 

8 6 2 

5. 

Пренос погонског момента и 

конструкција осе померања  

Примена погонских система   механика,математика 

5 4 1 

6. 
Сензори и сензорски системи 

 

Упознавање са основама 

погонских система 

  механика,математика 

10 8 2 
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7. 
Визуелни системи 

 

Упознавање са основама 

визуелних система 

  механика,математика 

4 3 1 

8. 

Управљање механичким системима 
 

Основе и упознавање са 

управљање механичким 

системима 

 механика,математика 

8 7 1 

9. 

Специфичности робота као 

индустријских система  

Упознавање са роботима и 

њихова примена 

 механика,математика 

10 8 2 

Начини 

оцењивања 

Оцењивање ученика се спроводи у 

складу са правилником. 

 

                                                                     Укупно: 64 51 13 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

Наставни предмет аутоматизација и роботика представља упознавање са савременом  аутоматизованом производњом која укључује широку 

примену рачунара. Једна од основних карактеристика овог предмета је његова мултидисциплинарност. То захтева увећани напор и професора (у 

припреми наставе) и ученика (у усвајању садржаја), јер је потребно повезати материју из различитих области: електротехнике, машинства, 

рачунарства, физике итд. 

У питању је проблематика из области високе технологије, чије усвајање у средњој школи изискује очигледност у настави тј. приказ компоненти и 

демонстрацију принципа рада. При томе, ученику треба омогућити да у практичном раду боље схвати изложену теорију, да уочи разлику између 

теорије и реалног система и да се припреми за касније коришћење таквих система. Отуда је неопходно обезбедити лабораторијске вежбе у 

одговарајуће опремљеном кабинету. 

Током наставе је потребно објаснити низ слика и схема чије је садржаје тешко цртати на табли. Стога је препоручљиво коришћење савремених 

графичких средстава. 

С обзиром на мултидисциплинарност области, постоје значајне додирне тачке овог предмета са другим (на пример са основама електротехнике, 

машинским елементима и технологијом. 
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Образовни профил: Техничар за компјутерско конструисање 

Предмет: Конструисање 

Разред: Четврти 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 64 96   160 

Недељни 2 3   5 

 

Циљ и задаци предмета  

Циљ: 

Циљ наставе предмета  конструисања је  стицање основних стручно-теоријских знања за успешно решавање практичних задатака на пословима 

компјутерског конструисања и обликовања машинских елемената и машинских конструкција и разраду склопова машина уз адекватно 

ограничење одређених ограничења конструкција и проверу квалитета истих. 

Задаци: 

- оспособљавање ученика за примену и коришћење раније стечених знања у процесу обликовања и техничког дефинисања машинских елемената 

и машинских конструкција; 

- стицање појма о машинској целини и конструкцији; 

- дефинисање облика елемената и машинског система у целини; 

- развијање смисла за тачност, прецизност и естетски изглед; 

-оспособљавање за самостално и организовано учествовање у конструктивној припреми производа. 

Активности наставника: 

Излаже наставну јединицу усмено, презентује градиво презентацијом, демонстрира, прати рад ученика, модерира рад ученика, припрема наставне 

материјале, саставља задатке за рад, прати рад ученика, процењује њихове активности и постигнућа и оцењује их. 

Активности ученика: 

Прате  усмено излагање наставника, прате презентовање градива и демонстрацију наставних јединица, вежбају са припремљених наставних 

материјала, постављају питања, демонстрирају савладано градиво. 
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Ред. 

број 

теме/м

одула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по 

теми/м

одулу 

Број часова 

Обрад

а 

Остал

и 

типов

и 

часова 

1. Захтеви и ограничења у конструисању  

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

-Познаје намену, функцију и облик 

конструкције, избор материјала,, 

начин израде, монтажу, транспорт 

Машински елементи 

5 4 1 

2. 
Стандардизација у процесу 

конструисања 
 

-По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

-Схвате значај стандардизације, 

типизацијеи унификације 

Машински елементи 

4 3 1 

3. Толеранције у конструисању  

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да:  

-Схвате начин избора толеранција са 

аспекта функције, монтаже,, мерења, 

контроле 

Машински елементи 

4 3 1 

4. Примена статистике у конструисању  

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

-Знају основне статистичке величине 

и расподеле 

Математика 

2 1 1 

5. 
Дефинисање облика елемената 

машинског система 
 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да 

-Познају појмове чврстоће, крутости, 

као и начина конструисања ливених, 

кованих, пресованих, резаних и 

заварених конструкција 

Машински елементи 

16 10 6 
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6. 

Анализа напона и деформација у 

елементима и склоповима машинског 

система 

 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

-Разликује номиналне, стварне и 

критичне напоне, схвати појам 

степена сигурностии деформације 

машинских делова 

Машински елементи 

Отпорност 

материјала 
10 7 3 

7. 
Економски, еколошки и ергономски 

аспект  у конструисању 
 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да:  

-Познаје факторе који утичу на 

економске, ергономске и  еколошки 

аспект конструисања 

Економика 

Екологија и заштита 

животне средине 3 2 1 

8. 
Индустријски дизајн и естетика у 

процесу конструисања 
 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

-Схвати феномен дизајна и 

маркетинга 

Ликовна култура 

2 1 1 

9. 
Место и улога оптимизације у 

конструисању 
 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

-Схвати улогу компјутера у 

конструисању 

Машински елементи 

2 1 1 

10. Примена компјутера у конструисању  

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

-Схвати појам, улогуи значај 

оптимизације и одлучивања у 

процесу конструисања  

Рачунари и 

програмирање 

Информатика 2 1 1 

11. Техничка документација  

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

-Схвати значај техничке 

документације 

Технолошки 

поступци 
2 1 1 

12. 
Праћење понашања машинског система 

у експлоатацији 
 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

-Схвати неопходност иначин 

праћења понашања машинског 

Машински елементи 

Отпорност 

материјала 
2 1 1 
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система у експлоатацији 

13. 
Концепциона анализа машинског 

система 
 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

-Схвати основне принципе 

концепционе анализе, формирање 

варијантних решења као и 

критеријуме за избор оптималних 

решења 

Машински елементи 

 

10 6 4 

Начини 

оцењивања 

Усмени одговор 

Кратка писмена провера 

Самосталан рад 

Укупно: 64 42 22 

   Вежбе: 

Ред. 

број 

теме/м

одула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по 

теми/м

одулу 

Број часова 

Обрад

а 

Остал

и 

типов

и 

часова 

1. 

ПРВИ ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК 

ПРОРАЧУН  РУЧНЕ ДИЗАЛИЦЕ 

 

 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

- прорачуна елементе ручне дизалице 

-провери степене сигурности 

елемената ручне дизалице 

-измоделира елементе ручне дизалице 

-склопи елементе ручне дизалице 

-припреми технолошку документацију 

зс ручну дизалицу 

Машински елементи, 

техничко цртање, 

компјутерска 

графика, моделирање 

машинских 

елемената и 

конструкција, 

машински 

материјали, енглески 

језик 

40 10 30 
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2. 

ДРУГИ ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК 

ПРОРАЧУН  ЈЕДНОСТЕПЕНОГ 

РЕДУКТОРА 

 

 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

- прорачуна елементе једностепеног 

редуктора 

-провери степене сигурности 

елемената једност. редуктора 

-измоделира елементе једностепеног 

редуктора -склопи елементе 

једностепеног редуктора -припреми 

технолошку документацију за 

једностепени редуктор -  

Машински елементи, 

техничко цртање, 

компјутерска 

графика, моделирање 

машинских 

елемената и 

конструкција, 

машински 

материјали, енглески 

језик 

56 16 40 

Начини 

оцењивања 

Тест практичних вештина, праћење рада на 

часу 
                                                                     Укупно: 96 26 70 

 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

Програм вежби се остварује у уској корелацији са теоријским делом предмета као и предметом моделирања машинских елемената и конструкција. 

Вежбе реализовати на рачунару применом софтвера за моделирање.  

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

оспособљавати за: самостално проналажење, систематизовање и коришћење информација из различитих извора (стручна литература, интернет, 

часописи, уџбеници); визуелно опажање, поређење и успостављање веза између различитих садржаја (нпр. повезивање садржаја предмета са 

свакодневним искуством, садржајима других предмета и др.); тимски рад; самопроцену ; презентацију својих радова и групних пројеката и 

ефикасну визуелну, вербалну и писану комуникацију. 

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

информације, а оцењивање ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују 

сопствени напредак  у остваривању задатака предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију . 
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Образовни профил: Техничар за компјутерско консртуисање 

Предмет: Испитивање машинских конструкција 

Разред:  Четврти 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 64 / / / 64 

Недељни 2 / / / 2 

Циљ и задаци предмета 

Циљ: 

Циљ наставе предмета испитивање машинских конструкција је упознавање битних утицаја функције, економичности и сигурности на обликовање 

- конструисање делова 

Задаци: 

- стицање знања о проблематици испитивања машинских конструкција; 

- упознавање  претпоставки и ограничења у механици и отпорности материјала; 

- формирање критичног осврта и упознавање нужности експерименталног испитивања; 

- упознавање техничких средстава за испитивање и оцене резултата испитивања. 

Активности наставника:  

Излаже наставну јединицу усмено, презентује градиво презентацијом, демонстрира, прати рад ученика, модерира рад ученика, припрема наставне 

материјале, саставља задатке за рад, прати рад ученика, процењује њихове активности и постигнућа и оцењује их. 

Активности ученика: 

Прате  усмено излагање наставника, прате презентовање градива и демонстрацију наставних јединица, вежбају са припремљених градиво. 

 

Ред. 

број 

теме/м

одула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по 

теми/м

одулу 

Број часова 

Обрад

а 

Остал

и 

типов

и 

часова 
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1. Увод 

 

након овог исхода ученици ће бити 

упознати са предметом и програмом 
механика, машински 

елементи 
4 3 1 

2. Испитивање радних услова 

 

након овог исхода ученици ће се 

упознати са методама мерења 

регистровања и испитивања услова 

рада  

механика, машински 

елементи 
26 24 2 

3. Методе испитивања 

 

након овог исхода ученици ће се 

упознати са методама  ипитивања механика, машински 

елементи 
22 20 2 

4. Техничка средства апарати и 

уређаји 
 

након овог исхода ученици ће се 

упознати  са техничким средствима и 

уређајима за испитивање машинских 

конструкција 

механика, машински 

елементи 
8 7 1 

5. Оцена квалитета конструкције на 

основу резултата испитивња  

Након овог исхода ученици ће знати 

да оцене квалитет конструкције на 

основу резултата испитивања 

механика, машински 

елементи 
4 3 1 

Начини 

оцењивања 

Оцењивање ученика се спроводи у 

складу са правилником. 
Укупно: 64 57 7 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

Наставна грађа наставног предмета испитивање машинских конструкција за четврти разред  представља уопштавање и проширење знања 

стеченог у оквиру наставног  предмета машински елементи. 

У првом делу обрађује се материја испитивање радних услова у оквиру које треба обрадити  начине испитивања  радних услова за машинску 

конструкцију. Посебну пажњу треба посветити факторима који утичу на конструкцију као и  стандарде који су прописани за  испитивање радних 

услова. 

У другом делу је обрађена материја методе испитивања  машинских елемената  и конструкција. Треба обратити пажњу на уређаје, апарате и 

техничка средства за испитивање машинских конструкција. 

У комплексу анализе машинских конструкција ученици треба самостално да обраде једну машинску конструкцију. На основу резултата 

испитивања дати оцену квалитета конструкције према систему квалитета. 
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Садржаје програма је неопходно реализовати савременим наставним методама и средствима. У оквиру сваке програмске целине, ученике треба 

оспособљавати за: самостално проналажење, систематизовање и коришћење информација из различитих извора (стручна литература, интернет, 

часописи, уџбеници); визуелно опажање, поређење и успостављање веза између различитих садржаја (нпр. повезивање садржаја предмета са 

свакодневним искуством, садржајима других предмета и др.); тимски рад; самопроцену ; презентацију својих радова и групних пројеката и 

ефикасну визуелну, вербалну и писану комуникацију. 

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

информације, а оцењивање ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују 

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

 

 

 

 

Образовни профил:Техничар за компјутерско управљање 

Предмет: Моделирање машинских елеменат и конструкција 

Разред: Четврти 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи  96  30 126 

Недељни  3   3 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ:  Циљ наставе предмета моделирање машинских елемената и конструкција је  савладавање технике моделирања машинских 

елемената. 

Задаци:  

- оспособљавање за самостално приступању (сложених) облика машинских делова  и склопова; 

- обједињавање знања из машинских елемената,технологије обраде и компјутерске графике; 

-схватање значаја квалитета обраде и толеранције у машинству са аспекта функције машинског система и економичности производње; 
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-развијање смисла за тачност, прецизност и естетски изглед, као и способност за самостално планско и организовано учестововање у раду и 

производњи; 

-савладавање технике моделирања машинских елемената, 

-способљавање ученика за самостално приступању сложених облика машинских делова и склопова; 

-обједињавање знања из машинских елемената, технологије обраде и компјутерске графике. 

Активности наставника: 

Излаже наставну јединицу усмено, презентује градиво презентацијом, демонстрира, прати рад ученика, модерира рад ученика, припрема наставне 

материјале, саставља задатке за рад, прати рад ученика, процењује њихове активности и постигнућа и оцењује их. 

Активности ученика: 

Прате  усмено излагање наставника, прате презентовање градива и демонстрацију наставних јединица, вежбају са припремљених наставних 

материјала, постављају питања, демонстрирају савладано градиво. 

 

Ред. 

број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 

Исходи по наставној 

теми/модулу 
Корелација 

Број 

часова  по 

теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. УВОД 

 
Ученик зна да направи стандардне 

и нестандардне машинске делове 

Компјутерска графика, 

Енглески језик    

2. 

ГЕНЕРИСАЊЕ ТЕХНИКЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

 

 

Ученик зна да формира 

радионички и склопни цртеж на 

основу модела, зна да направи  

пресеке и погледе, зна да генерише  

саставницу 

Компјутерска графика, 

Нацртна геометрија, 

Техничко цртање, 

Енглески језик, 

Технологија обраде, 

Конструисање, 

Моделирање 

машинских елемената 

и конструкција – 

3.разред 
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3. 
ВИЗУЕЛИЗАЦИЈА  

 
 

Ученик зна да визуелизације 

модел, да направи фото 

реалистични приказ, да дефинише 

сцену, да дефинише осветљења и 

атмосферу 

Компјутерска графика, 

Нацртна геометрија, Т 

ехничко цртање, 

Енглески језик, 

Технологија обраде, 

Конструисање, 

Моделирање 

машинских елемената 

и конструкција – 

3.разред 

   

4. 

АНАЛИЗА И 

ОПТИМИЗАЦИЈА 

ОБЛИКА МОДЕЛА  

 

 

Ученик зна да изведе структурну 

анализа (напонско и деформационо 

стање), кинематску анализу, 

Дефинисање циљева оптимизације. 

Ученик зна да дефинише 

ограничења.  

Компјутерска графика, 

Нацртна геометрија, 

Техничко цртање, 

Енглески језик, 

Технологија обраде, 

Конструисање, 

Моделирање 

машинских елемената 

и конструкција – 

3.разред 

   

5. ИЗРАДА МОДЕЛА   

Ученик зна да моделира алате за 

ливење и обраду пластичним 

деформисањем, пројектује путање 

алата за обраду резањем и израђује 

пратећу документација. 

Компјутерска графика, 

Нацртна геометрија, 

Техничко цртање, 

Енглески језик, 

Технологија обраде, 

Конструисање, 

Моделирање 

машинских елемената 

и конструкција – 

3.разред 
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6. БЛОК НАСТАВА   

Ученик зна да изради конкретан 

машински део на НУ глодалици 

као резултат процеса моделирања. 

Компјутерска графика, 

Нацртна геометрија, 

Техничко цртање, 

Енглески језик, 

Технологија обраде, 

Конструисање, 

Моделирање 

машинских елемената 

и конструкција – 

3.разред 

   

Начини 

оцењивања 

Тестови вештина, праћење 

активности на часу, 

електронски тестови 

Укупно: 96+60   

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

Програм је конципиран тако да се ослања на претходна знања који су ученици стекли у оквиру програма предмета рачунари и програмирање, 

компјутерска графика, конструисање, технологија обраде а нарочито  из предмета машински елементи и отпорности материјала. У оквиру 

реализације програма, с обзиром да се он реализује  у трећем и четвртом разреду остварити корелацију са горе наведеним предметима, због чега 

треба ускладити оперативне планове наставника.  

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

оспособљавати за: самостално проналажење, систематизовање и коришћење информација из различитих извора (стручна литература, интернет, 

часописи, уџбеници); визуелно опажање, поређење и успостављање веза између различитих садржаја (нпр. повезивање садржаја предмета са 

свакодневним искуством, садржајима других предмета и др.); тимски рад; самопроцену; презентацију својих радова и групних пројеката и 

ефикасну визуелну, вербалну и писану комуникацију. 

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

информације, а оцењивање ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују 

сопствени напредак у остваривању задатака предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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Образовни профил: ТЕХНИЧАР ЗА РОБОТИКУ 

 

ОПШТЕОБРАЗОВНИ 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД УКУПНО 

Разредно часовна 

настава 

Н
ас

та
в
а 

у
 

б
л
о

к
у

 г
о

д
. 

Разредно часовна 

настава 

Н
ас

та
в
а 

у
 

б
л
о

к
у

 г
о

д
. 

Разредно часовна 

настава 

Н
ас

та
в
а 

у
 

б
л
о

к
у

 г
о

д
. 

Разредно часовна 

настава 

Н
ас

та
в
а 

у
 

б
л
о

к
у

 г
о

д
. 

Разредно часовна 

настава 

Н
ас

та
в
а 

у
 

б
л
о

к
у

 г
о

д
. 

НЕДЕЉН

О 

ГОДИШЊ

Е 

НЕДЕЉН

О 

ГОДИШЊ

Е 

НЕДЕЉН

О 

ГОДИШЊ

Е 

НЕДЕЉН

О 

ГОДИШЊ

Е 
НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ 

Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В 

1.  Српски језик и књижевност 3  105   3  102   3  105   3  96   12  423   

2.  Страни језик 2  70   2  68   2  70   2  64   8  282   

3.  Социологија           2  70        2  70   

4.  Филозофија                2  64   2  64   

5.  Историја 2  70   2  68             4  144   

6.  Музичка уметност 1  35                  1  35   

7.  Ликовна култура      1  34             1  34   

8.  Физичко васпитање 2  70   2  68   2  70   2  64   8  282   

9.  Математика 5  175   5  170   5  175   5  160   20  680   

10.  Рачунарство и информатика  3  105                  3  105  

11.  Нумеричка математика                2  64   2  64   

12.  Географија      2  68             2  68   

13.  Физика 2 1 70 35  2 1 68 34            4 2 144 69  

14.  Хемија 2  70                  2  70   

15.  Биологија 2  70                  2  70   

16.  Устав и права грађана                1  32   1  32   

Укупно А: 21 4 735 140  19 1 646 34  15  525   17  544   72 5 2450 174  

Укупно А: 25 875  20 680  15 525  17 544  77 2624  
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СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 

(теорија, вежбе, практична 

настава) 

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД УКУПНО 

Разредно часовна 

настава 

Н
ас

та
в
а 

у
 

б
л
о

к
у

 г
о

д
. 

Разредно часовна 

настава 

Н
ас

та
в
а 

у
 

б
л
о

к
у

 г
о

д
. 

Разредно часовна 
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НЕДЕЉН

О 

ГОДИШЊ

Е 

НЕДЕЉН

О 

ГОДИШЊ

Е 

НЕДЕЉН

О 

ГОДИШЊ

Е 

НЕДЕЉН

О 

ГОДИШЊ

Е 
НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ 

Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В 

1.  Логика           1  35        1  35   

2.  Технички  материјали 2  68                  2  68   

3.  
Техничка механика са 

механизмима 
2  68   3  102   2  70        7  240   

4.  
Техничко цртање са 

компјутерском графиком 
 3  102                  3  102  

5.  Машински елементи      2  68   2  70        4  138   

6.  Технолошки поступци           1 2 35 70       1 2 35 70  

7.  Технологија обраде      3  102             3  102   

8.  Електротехника      2  68             2  68   

9.  
Електроника и 

микропроцесори* 
          2  70  18*      2  70  18* 

10.  
Флексибилни производни 

системи* 
          2 2 70 70 42* 4 3 128 96 30 6 5 198 166 72 

11.  Хидраулика и пнеуматика                2 1 64 32  2 1 64 32  

12.  Конструисање            3  105        3  105  

13.  Роботи                3 2 96 64 30 3 2 96 64 30 

14.  Практична настава     90     90               90 

Укупно Б: 4 3 136 102 90 10  340  90 10 7 350 245 60 9 6 352 192 60 33 16 1114 539 210 

Укупно Б: 7 238 90 10 340 90 17 595 60 15 544 60 50 1653 210 

Укупно часова на годишњем  

нивоу 
328 430 655 604 1863 
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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  37 37 37 37 148 

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 

часова 

II  РАЗРЕД 

часова 

III  РАЗРЕД 

часова 

IV  РАЗРЕД 

часова 

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 

Трећи 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 
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*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 34 34 35 32 

Настава у блоку 3 3 2 2 

Обавезне ваннаставне активности 2 2 2 2 

Матурски испит    3 

Укупно радних недеља 39 39 39 39 
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Четврти разред 

Образовни профил: Техничар за роботику 

Предмет: Српски језик и књижевност 

Разред:  Четврти 

„Службени гласник РС-Просветни гласник:" бр. 11/2016 од 26.8.2016. 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок настава Укупно 

Годишњи 96 / / / 96 

Недељни 3 / / / 3 

 

Циљ и задаци предмета 

 

Циљ: 

- проширивање и продубљивање знања о српском језику;  

- унапређивање језичке и функционалне писмености;  

- проширивање и продубљивање знања о српској и светској књижевности, развијање љубави према књизи и читању, оспособљавање за 

интерпретацију уметничких текстова;  

- упознавање репрезентативних дела српске и опште књижевности, књижевних жанрова, књижевноисторијских појава и процеса у 

књижевности;  

- проширивање и продубљивање књижевних знања и читалачких вештина;  

- образовање и васпитање ученика као слободне, креативне и културне личности, критичког ума и оплемењеног језика и укуса.  

Задаци: 

 

- Настава језика (знања о језику, способност служење језиком и васпитна улога наставе језика). Ученици треба да:  

- овладају знањима о српском књижевном језику;  

- стекну вештине и способности његовог коришћења у општењу са другима, у писменом и усменом изражавању, приликом учења, 

образовања и интелектуалног развоја;  
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- поштују матерњи језик, негују српски језик, традицију и културу српског народа, националних мањина, етничких заједница и других 

народа;  

- унапређују културу језичког општења, у складу са поштовањем расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне 

равноправности, са развијањем толеранције и уважавања различитости и са поштовањем и уважавањем других језика и других култура.  

- Настава књижевности (усвајање књижевних знања, развијање читалачких вештина и афирмисање васпитних вредности путем 

књижевности). Ученици треба да:  

- упознају репрезентативна дела српске књижевне баштине и дела опште књижевности, њихове ауторе, поетске и естетске вредности;  

- негују и развијају читалачке компетенције и интерпретацијске вештине посредством којих ће се упознавати са репрезентативним 

књижевним делима из историје српске и опште књижевности, читати их и тумачити у доживљајној и истраживачкој улози;  

- развијају литерарне афинитете и постану читаоци рафинираног естетског укуса који ће умети да на истраживачки, стваралачки и активан 

начин читају књижевна дела свих жанрова, вреднују их, говоре о њима и поводом њих;  

- усвоје хуманистичке ставове, уверења и систем вредности;  

- оспособе се за поуздано морално просуђивање, опредељивање за добро и осуду насилништва и нечовештва, одбацивање свих видова 

агресивног и асоцијалног понашања и за развијање самосвести и личне одговорности;  

- подстичу на саосећање са ближњима и одговорност према другом;  

- развију врлине разборитости и равнотеже и мудрости.  

-  

Општи задаци. Ученици треба да:  

- развијају и негују стваралачки и истраживачки дух у процесу учења и у примени стечених знања;  

- развијају и негују методичност и методичка поступања приликом овладавања сложеним и обимним знањима;  

- усаглашено са општим исходима учења, као и усклађено са узрастом и способностима, даље развијају знања, васпитне вредности и 

функционалне вештине које ће моћи да користе у даљем образовању, у професионалном раду и у свакодневном животу;  

- развијају лични и национални идентитет и осећање припадности држави Србији;  

- формирају вредносне ставове којима се чува национална и светска културна баштина;  

- буду оспособљени за живот у мултикултуралном друштву.  

-  

Активности наставника: 

- мотивисање ученике за читање; 

- припремање и благовремено давањеученицима истраживачких задатака као помоћ приликом читања и разумевања  дела; 

- припремање наставних материјала; 

- планирање активности на часу и тока часа; 

- објашњавање, тумачење, анализирање  нових садржаја и појмова; 
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- подстицање активног учешћа ученика у раду на часу; 

- подстицање креативности ученика; 

- подстицање код ученика критичког развој мишљења и разумевања; 

- подстицањее активног учења; 

- подстицање учника  да повезују знања са другим областима и  ослањају се на претходно искуство; 

- инсистирање на практичној примени стечених знања  

- подстицање одговорности код ученика; 

- упућивање ученика на додатне изворе знања и могућности сазнавања; 

- неговање позитивне климе у одељењу; 

- омогућавање подстицајне средине за рад и учење; 

- охрабрибравање, помагање и подстицање ученика; 

- инсистирање на систематичности у раду и поштовању принципа и правила рада; 

- редовно вредновање рада и постигнућа сваког ученика; 

- самовредновање реализације програма ; 

- планирање новина и измена за следећу школску годину. 

-  

Активности ученика: 

- редовно читање задате лектире; 

- припремње  радних материјала за часове обраде књижевних дела; 

- активно учествовање у дискусијама на часу; 

- активан приступање при излагању новог градива и изради задатака на часу; 

- самостално или уз помоћ наставника запажање, упоређивање, примена и повезивање градива ; 

- израда домаћих задатака; 

- активно учење; 

- тражење додатне подршке за градиво које нису разумели или их  додатно интересује; 

- редовно бележење у свеску свих  најважнијих чињеница и закључакае  са часа; 

- израда писмених задатака, тестова знања, правописних диктата, рецитовање стихова; 

- практична примена стечених знања; 

- повезивање знања са другим областима; 

- ослањање на претходно искуство; 

- самопроцењивање напретка . 
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Ред. 

број 

теме/мо

дула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  по 

теми/моду

лу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

I Проучавање књижевног дела  

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

- уочаава на изабрaним књижевним 

делима естетксе карактеристике дела 

- запажа смисао и задатке књижевности, 

као и улогу књижевне културе у животу 

човека 

- наведе основне одлике стваралчког и 

теоријског односа према књижевности 

Историја 

Филозофија 

Ликовна 

култура 

Музичка 

уметност 

 

10 8 2 

II Савремена књижевност  

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

-  наведе обележја савремене 

књижевности 

- тумачи књижевна дела износећи 

доживљаје, запажања и образложења 

- изведе закључке о карактеристикама  

песничког језика, мотивима и форми у 

обрађеним делима 

- именује различите прозне врсте и 

приповедне поступке 

- тумачи дело у складу са његовим 

жанровским особеностима 

- интегрише лично искуство током 

читања и тумачења дела 

Историја 

Филозофија 

Ликовна 

култура 

Музичка 

уметност 

 

34 30 4 

III Лектира  

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

- тумачи уметнички свет и стваралачке 

поступке у структури обрађених дела 

 16 13 3 
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- изнесе свој суд о књижевним делима 

користећи стечена знања и сопствена 

запажања 

-  износи став и користи аргументе 

IV Језик  

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

- одреди синтаксичке јединице и њихову 

функцију 

- одреди типове независних и зависних 

реченица, типове напоредних 

конструкција,  

- разуме појам конгруенције 

- познаје систем глаголских облика 

- примени правописне знаке у складу са 

језичком нормом 

- употреби знаке интерпункције у складу 

са језичком нормом 

Страни језик 18 15 3 

V Култура изражавања  

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

-  изражава размишљања и критички став 

према проблемима и појавама 

- износи став, користи аргументе и 

процењује опште и сопствене вредности 

у усменом и писаном изражавању 

- примени вештину комуникације  

 18 / 18 

Начини 

оцењивања 

• усмено испитивање 

- индивидуално 

- групна дискусија 

• тест знања 

• домаћи задатак 

• писмени задатак 

• есеј 

Укупно: 96 66 30 
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• ППТ презентација 

• праћење актиности на часу 

 

Образовни стандарди: 

Основни ниво 

1. Област ЈЕЗИК  

2.СЈК.1.1.1. Има основна знања о језику уопште (шта је језик, које функције има); поштује свој језик и поштује друге језике; 

препознаје стереотипне ставове према језику. Разуме појам текста; разликује делове текста (увод, главни део, завршетак); 

препознаје врсте текстова (облике дискурса); има основна знања из социолингвистике: познаје појмове једнојезичности и 

вишејезичности (и зна одговарајуће језичке прилике у Србији); разуме појам језичке варијативности и препознаје основне 

варијетете.  

2.СЈК.1.1.2. Разликује књижевни (стандардни) језик од дијалекта; зна основне податке о дијалектима српског језика; има 

правилан став према свом дијалекту и другим дијалектима српског језика и према оба изговора српског књижевног језика 

(поштује свој и друге дијалекте српског језика и има потребу да чува свој дијалекат; подједнако цени оба изговора српског 

књижевног језика - екавски и (и)јекавски); има потребу да учи, чува и негује књижевни језик; познаје најважније граматике и 

нормативне приручнике и уме да се њима користи; зна основне податке о месту српског језика међу другим индоевропским и 

словенским језицима; има основна знања о развоју књижевног језика, писма и правописа код Срба.  

2.СЈК.1.1.3. Разликује правилан од неправилног изговора гласа; зна основну поделу гласова; има основна знања у вези са слогом 

и примењује их у растављању речи на крају реда; зна основна правила акценатске норме и уочава евентуалне разлике између 

свог и књижевног акцента.  

2.СЈК.1.1.4. Познаје врсте и подврсте речи; примењује норму у вези с облицима речи у фреквентним случајевима (укључујући и 

гласовне промене у вези с облицима речи); издваја делове речи у вези с облицима речи (граматичка основа и наставак за облик) у 

једноставнијим случајевима; издваја делове речи у вези с грађењем речи (префикс, творбена основа, суфикс) у једноставнијим 

случајевима; препознаје основне начине грађења речи; примењује норму у вези с грађењем речи (укључујући и гласовне промене 

у вези с грађењем речи); примењује постојеће моделе при грађењу нових речи.  

2.СЈК.1.1.5. Правилно склапа реченицу; разликује синтаксичке јединице; разликује активне и пасивне реченице; уме да 

анализира једноставније реченице грађене по основним моделима и проширене прилошким одредбама.  

2.СЈК.1.1.6. Има лексички фонд који је у складу са средњим нивоом образовања; прави разлику између формалне и неформалне 

лексике и употребљава их у складу са приликом; има основна знања о значењу речи; познаје основне лексичке односе 

(синонимију, антонимију, хомонимију); познаје метафору као лексички механизам; нема одбојност према речима страног 
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порекла, али их не прихвата некритички и аутоматски; познаје појам термина и фразеологизма; познаје најважније речнике 

српског језика и уме да се њима користи.  

2. Област КЊИЖЕВНОСТ  

2.СЈК.1.2.1. Познаје ауторе дела из обавезног школског програма и локализује их у контекст стваралачког опуса и 

књижевноисторијски контекст.  

2.СЈК.1.2.2. Познаје књижевнотеоријску терминологију и доводи је у функционалну везу са примерима из књижевних1 и 

неуметничких2 текстова предвиђених програмом.  

2.СЈК.1.2.3. У тумачењу књижевноуметничких и књижевнонаучних дела разликује методе унутрашњег и спољашњег приступа.  

2.СЈК.1.2.4. Уочава и примерима аргументује основне поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевних дела из 

обавезне школске лектире.  

2.СЈК.1.2.5. Уочава основне особине књижевности као дискурса и разликује га у односу на остале друштвене дискурсе.  

2.СЈК.1.2.6. Наводи основне књижевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и 

светске књижевности и повезује их са делима и писцима из обавезне лектире школског програма.  

2.СЈК.1.2.7. Анализира издвојене проблеме у књижевном делу и уме да их аргументује примарним текстом.  

2.СЈК.1.2.8. Користи препоручену секундарну литературу (књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, теоријску) и доводи је 

у везу са књижевним текстовима предвиђеним програмом.  

2.СЈК.1.2.9. На основу дела српске и светске књижевности формира читалачке навике и знања; схвата улогу читања у тумачењу 

књижевног дела и у изграђивању језичког, литерарног, културног и националног идентитета.  
1 Књижевни текстови обухватају књижевноуметничке и књижевнонаучне текстове. 
2 Под неуметничким текстовима подразумевају се текстови из науке о језику и науке о књижевности, научнопопуларни 

текстови из ових области и, по потреби, текстови из медија и других извора погодни за обраду градива из предмета Српски 

језик и књижевност. 

3. Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА  

2.СЈК.1.3.1. Говори разговетно, поштујући ортоепска правила књижевног језика; примењује књижевнојезичку акцентуацију или 

упоређује свој акценат са књижевним и труди се да је с њим усклади; течно и разговетно чита наглас књижевне и неуметничке 

текстове; изражајно чита и казује лакше књижевноуметничке текстове; у званичним ситуацијама говори о једноставнијим 

темама из области језика, књижевности и културе користећи се коректним језичким изразом (тј. говори течно, без замуцкивања, 

поштапалица, превеликих пауза и лажних почетака, осмишљавајући реченицу унапред) и одговарајућом основном 

терминологијом науке о језику и науке о књижевности, прилагођавајући приликама, ситуацији, саговорнику и теми вербална и 

невербална језичка средства (држање, мимику, гестикулацију); говори уз презентацију; има културу слушања туђег излагања; у 

стању је да с пажњом и разумевањем слуша излагање средње тежине (нпр. предавање) с темом из језика, књижевности и 

културе; приликом слушања неког излагања уме да хвата белешке.  
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2.СЈК.1.3.2. Говорећи и пишући о некој теми (из језика, књижевности или слободна тема), јасно структурира казивање и повезује 

његове делове на одговарајући начин; разликује битно од небитног и држи се основне теме; саставља једноставнији говорени и 

писани текст користећи се описом, приповедањем и излагањем (експозицијом); уме укратко да опише своја осећања и доживљај 

књижевног или другог уметничког дела; сажето препричава једноставнији књижевноуметнички текст и издваја његове важне 

или занимљиве делове; резимира једноставнији књижевни и неуметнички текст.  

2.СЈК.1.3.3. У расправи или размени мишљења на теме из књижевности, језика и културе уме у кратким цртама да изнесе и 

образложи идеју или став за који се залаже, говори одмерено, ослања се на аргументе, у стању је да чује туђе мишљење и да га 

узме у обзир приликом своје аргументације; пише једноставнији аргументативни текст на теме из књижевности, језика и 

културе.  

2.СЈК.1.3.4. Користи оба писма, дајући предност ћирилици; примењује основна правописна правила у фреквентним примерима и 

уме да се служи школским издањем Правописа; у писању издваја делове текста, даје наслове и поднаслове, уме да цитира и 

парафразира; саставља матурски рад поштујући правила израде стручног рада (употребљава фусноте и саставља садржај и 

библиографију); саставља писмо - приватно и службено, биографију (ЦВ), молбу, жалбу, захтев, оглас; зна да попуни различите 

формуларе и обрасце.  

2.СЈК.1.3.5. Има способност и навику да у различите сврхе (информисање, учење, лични развој, естетски доживљај, забава...) 

чита текстове средње тежине (књижевноуметничке текстове, стручне и научнопопуларне текстове из области науке о језику и 

књижевности, текстове из медија3); примењује предложене стратегије читања.  

2.СЈК.1.3.6. Разуме књижевни и неуметнички текст средње сложености: препознаје њихову сврху, проналази експлицитне и 

имплицитне информације, издваја главне идеје текста; прати развој одређене идеје у тексту; пореди основне информације и идеје 

из двају или више текстова.  

2.СЈК.1.3.7. Критички промишља књижевни и неуметнички текст средње сложености: разликује објективну/веродостојну 

чињеницу од ауторове интерпретације; процењује (и то образлаже) да ли аутор неуметничког текста износи све потребне 

информације и да ли даје довољне и веродостојне доказе за то што тврди; процењује да ли је аутор текста неутралан или 

ангажован односно пристрастан, и образлаже своју процену; препознаје говор мржње, дискриминације, бирократски језик, и има 

изграђен негативан став према њима; уме у једноставним примерима да понуди алтернативу бирократском језику.  

2.СЈК.1.3.8. Препознаје структуру, различите елементе, стилске одлике (експресивност, сликовитост, метафоричност) књижевног 

и неуметничког текста; препознаје конотативно значење речи у датом контексту и разуме сврху конотативног значења у 

књижевном и неуметничком тексту; одређује значење непознате речи на основу контекста и творбеног модела; разуме значај 

читања за богаћење лексичког фонда.  

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на средњем нивоу у свакој области.  
3 Текстови који су погодни за обраду градива из језика и књижевности. 

Средњи ниво 
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1. Област ЈЕЗИК  

2.СЈК.2.1.1. Има шира знања о језику уопште (која су битна својства језика); препознаје јединице и појаве које припадају 

различитим језичким нивоима/подсистемима; има основна знања о писму уопште; има основна знања о правопису уопште 

(етимолошки - фонолошки правопис; граматичка - логичка интерпункција; графема - слово); има основна знања о језицима у 

свету (језичка сродност, језички типови, језичке универзалије). Разуме основне принципе вођења дијалога; разуме појам 

говорног чина; разуме појам деиксе. Познаје одлике варијетета српског језика насталих на основу медијума и оних који су 

условљени социјално и функционално.  

2.СЈК.2.1.2. Зна основне особине дијалеката српског језика; зна основна правила екавског и (и)јекавског изговора; у 

једноставнијим случајевима пребацује (и)јекавску реч у екавски лик и обрнуто. Смешта развој књижевног језика код Срба у 

друштвени, историјски и културни контекст.  

2.СЈК.2.1.3. Познаје говорне органе и начин на који се гласови производе; зна да дели гласове по свим критеријумима; разуме 

појам фонеме; зна сва правила акценатске норме и уме да прочита правилно акцентовану реч; зна механизме фонолошки 

условљених гласовних промена (једначења сугласника по звучности и по месту творбе, сажимање и асимилацију вокала и 

губљење сугласника).  

2.СЈК.2.1.4. Има шира знања о врстама и подврстама речи; уме да одреди облик променљиве речи и да употреби реч у задатом 

облику; познаје појам морфеме; дели реч на творбене морфеме у једноставнијим случајевима и именује те морфеме; познаје 

основне начине грађења речи; примењује норму у вези с облицима речи у мање фреквентним случајевима.  

2.СЈК.2.1.5. Користи се свим синтаксичким могућностима српског језика; разликује безличне и личне реченице; анализира 

реченице грађене по различитим моделима; има шира знања о синтагми; препознаје основне врсте зависних предикатских 

реченица (типични случајеви); зна основно о напоредним односима, конгруенцији и негацији; разликује врсте независних 

предикатских реченица; разуме појам елипсе; има основна знања о употреби падежа и глаголских облика.  

2.СЈК.2.1.6. Има богат и уразноличен лексички фонд (укључујући и интелектуалну и интернационалну лексику и познавање 

најфреквентнијих интернационалних префикса и суфикса). Тај фонд употребљава у складу с приликом; види језик као низ 

могућности које му служе да изрази индивидуално искуство и усмерен је ка богаћењу сопственог речника; познаје 

хиперонимију/хипонимију, паронимију; разликује лексичке слојеве; познаје метонимију као лексички механизам.  

2. Област КЊИЖЕВНОСТ  

2. СЈК.2.2.1. Интерпретира књижевни текст увидом у његове интеграционе чиниоце (доживљајни контекст, тематско-мотивски 

слој, композиција, ликови, форме приповедања, идејни слој, језичко-стилски аспекти...).  

2.СЈК.2.2.2. Познаје књижевнотеоријску терминологију и књижевнотеоријска знања адекватно примењује у тумачењу 

књижевних дела предвиђених програмом.  

2.СЈК.2.2.3. Разликује методе унутрашњег и спољашњег приступа у интерпретацији књижевноуметничког и књижевнонаучног 

дела и адекватно их примењује приликом разумевања и тумачења ових врста дела.  
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2.СЈК.2.2.4. Уочава и образлаже поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевноуметничких и књижевнонаучних 

дела у оквиру школске лектире; процењује да ли је сложенији књижевнонаучни текст (аутобиографија, биографија, мемоари, 

дневник, писмо, путопис...) добро структуриран и кохерентан, да ли су идеје изложене јасно и прецизно; уочава стилске 

поступке у књижевноуметничком и књижевнонаучном тексту; процењује колико одређене одлике текста утичу на његово 

разумевање и доприносе тумачењу значења текста.  

2.СЈК.2.2.5. Образлаже основне елементе књижевности као дискурса у односу на остале друштвене дискурсе (нпр. 

присуство/одсуство приповедача, приповедни фокус, статус историјског и фиктивног итд.).  

2.СЈК.2.2.6. Приликом тумачења књижевноуметничких и књижевнонаучних дела из школског програма примењује знања о 

основним књижевноисторијским и поетичким одликама стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске 

књижевности.  

2.СЈК.2.2.7. Самостално уочава и анализира проблеме у књижевном делу и уме да аргументује своје ставове на основу 

примарног текста.  

2.СЈК.2.2.8. Активно користи препоручену и ширу, секундарну литературу (књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, 

теоријску) у тумачењу књижевноуметничких и књижевнонаучних дела предвиђених програмом.  

2.СЈК.2.2.9. На основу дела српске и светске књижевности развија читалачке вештине, способности и знања од значаја за 

тумачење и вредновање различитих књижевноуметничких и књижевнонаучних дела и за развијање језичког, литерарног, 

културног и националног идентитета; има изграђен читалачки укус својствен културном и образованом човеку.  

3. Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА  

2.СЈК.2.3.1. Говори у званичним ситуацијама, јавно и пред већим аудиторијумом о темама из области језика, књижевности и 

културе, користећи се књижевним језиком и одговарајућом терминологијом; учествује у јавним разговорима са више учесника; 

процењује слушаоца односно аудиторијум и обликује свој говор према његовим потребама и могућностима; има потребу и 

навику да развија сопствену говорну културу; с пажњом и разумевањем слуша теже излагање (нпр. предавање) с темом из језика, 

књижевности и културе; слуша критички, процењујући говорникову аргументацију и објективност.  

2.СЈК.2.3.2. Саставља сложенији говорени и писани текст (из језика, књижевности или слободна тема) користећи се описом, 

приповедањем и излагањем (експозицијом); у говореној или писаној расправи прецизно износи своје идеје и образлаже свој став; 

труди се да говори и пише занимљиво, правећи прикладне дигресије и бирајући занимљиве детаље и одговарајуће примере; 

уочава поенту и излаже је на прикладан начин; прецизно износи свој доживљај и утиске поводом књижевног или другог 

уметничког дела; сажето препричава сложенији књижевни текст и резимира сложенији књижевни и неуметнички текст на теме 

непосредно везане за градиво; пише извештај и реферат; примењује правописну норму у случајевима предвиђеним програмом.  

2.СЈК.2.3.3. Има способност и навику да у различите сврхе (информисање, учење, лични развој, естетски доживљај, забава...) 

чита теже текстове (књижевноуметничке текстове, стручне и научнопопуларне текстове из области науке о језику и 

књижевности, текстове из медија); има изграђен читалачки укус својствен културном и образованом човеку; примењује сложене 
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стратегије читања; бира стратегију читања која одговара сврси читања.  

2.СЈК.2.3.4. Разуме сложенији књижевни и неуметнички текст: препознаје његову сврху; проналази експлицитне и имплицитне 

информације; издваја информације према задатом критеријуму; издваја главне идеје; прати развој одређене идеје; пореди 

информације и идеје из двају или више текстова да би разумео одговарајући значењски или стилски аспект према задатом 

критеријуму; анализира и тумачи оне системе мотивације који се у књижевном делу јављају при обликовању (карактеризацији) 

ликова и изградњи догађаја (због бољег и потпунијег разумевања значења књижевног дела); тумачи (на нивоу разумевања) 

текстове ослањајући се на други текст/текстове.  

2.СЈК.2.3.5. Критички промишља сложенији књижевни и неуметнички текст: раздваја објективну чињеницу од ауторове 

интерпретације; процењује да ли је аутор текста неутралан или ангажован односно пристрастан, и образлаже своју процену; 

разликује експлицитне и имплицитне ауторове ставове; аргументовано вреднује да ли аутор сложенијег експозиторног или 

аргументативног текста погодног за обраду градива из језика и књижевности износи све потребне информације и да ли даје 

довољне и веродостојне доказе за то што тврди.  

2.СЈК.2.3.6. Процењује да ли је сложенији неуметнички текст погодан за обраду градива из језика и књижевности добро 

структуриран и кохерентан, да ли су идеје изложене јасно и прецизно; уочава стилске поступке у овим текстовима; процењује 

колико одређене одлике текста утичу на његово разумевање.  

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на напредном нивоу у свакој области.  

Напредни ниво 

1. Област ЈЕЗИК  

2.СЈК.3.1.1. Разуме да постоји тесна веза између језика и мишљења; јасан му је појам категоризације; познаје конверзационе 

максиме (квалитета, квантитета, релевантности и начина); разуме појам информативне актуализације реченице и зна како се она 

постиже; јасан му је појам текстуалне кохезије.  

2.СЈК.3.1.2. При подели речи на слогове позива се на правила; акцентује једноставније примере.  

2.СЈК.3.1.3. Има детаљнија знања о морфологији у ужем смислу и творби речи у српском језику (дели реч на творбене морфеме у 

сложенијим случајевима и именује те морфеме).  

2.СЈК.3.1.4. Има детаљнија знања о употреби падежа и глаголских облика; уме да анализира компликованије реченице грађене 

по различитим моделима; познаје специјалне независне реченице; познаје различита решења у вези с конгруенцијом.  

2.СЈК.3.1.5. Има основна знања о речницима и структури речничког чланка.  

2. Област КЊИЖЕВНОСТ  

2.СЈК.3.2.1. Чита, доживљава и самостално тумачи књижевноуметничка и књижевнонаучна дела из обавезног школског 

програма, као и додатне (изборне) и факултативне књижевноуметничке и књижевнонаучне текстове; током интерпретације 

поуздано користи стечена знања о стваралачком опусу аутора и књижевноисторијском контексту.  

2.СЈК.3.2.2. Влада књижевнотеоријском терминологијом и теоријска знања адекватно примењује у тумачењу 
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књижевноуметничких и књижевнонаучних дела која су предвиђена школским програмом и других дела ове врсте различитих 

жанрова, изван школског програма.  

2.СЈК.3.2.3. У процесу тумачења књижевноуметничког и књижевнонаучног дела, одабира, примењује и комбинује адекватне 

методе унутрашњег и спољашњег приступа.  

2.СЈК.3.2.4. Уочава и тумачи поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевноуметничких и књижевнонаучних 

текстова у оквиру школске лектире и изван школског програма; процењује и пореди стилске поступке у наведеним врстама 

текстова.  

2.СЈК.3.2.5. Разуме основне елементе књижевности као дискурса (пореди нпр. присуство/одсуство приповедача, приповедни 

фокус, статус историјског и фиктивног итд.) у односу на остале друштвене дискурсе и та сазнања употребљава у тумачењу 

књижевних дела.  

2.СЈК.3.2.6. Приликом тумачења и вредновања књижевноуметничких и књижевнонаучних дела примењује и упоређује 

књижевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске књижевности.  

2.СЈК.3.2.7. Самостално уочава и тумачи проблеме и идеје у књижевном делу и своје ставове уме да аргументује на основу 

примарног текста и литерарно-филолошког контекста.  

2.СЈК.3.2.8. У тумачењу књижевног дела критички користи препоручену и самостално изабрану секундарну литературу 

(књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, теоријску).  

2.СЈК.3.2.9. На основу дела српске и светске књижевности (у обавезном и сопственом избору) и секундарне литературе шири 

читалачка знања, примењује стратегије читања које су усаглашене са типом књижевног дела и са читалачким циљевима 

(доживљај, истраживање, стваралаштво); развија језички, литерарни, културни и национални идентитет.  

3. Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА  

2.СЈК.3.3.1. Дискутује о сложеним темама из језика, књижевности и културе; дискутује о смислу и вредностима књижевних 

текстова и о сврси и вредностима неуметничких текстова користећи стручну терминологију.  

2.СЈК.3.3.2. Излаже (у званичним ситуацијама, јавно и пред већим аудиторијумом) и пише о темама из области језика, 

књижевности и културе; има развијене говорничке (ораторске) вештине; претпоставља различите ставове аудиторијума и у 

складу с тим проблематизује поједине садржаје; препознаје и анализира вербалну и невербалну реакцију саговорника односно 

аудиторијума и томе прилагођава свој говор; слушајући говорника, процењује садржину и форму његовог говора и начин 

говорења.  

2.СЈК.3.3.3. Композиционо и логички складно пише стручни текст на теме из књижевности и језика, као и новински чланак.  

2.СЈК.3.3.4. Организује, класификује, уопштава и на сличан начин обрађује информације из књижевних и неуметничких текстова 

на основу задатог и/или самостално постављеног критеријума.  

2.СЈК.3.3.5. Продубљено критички промишља сложенији текст: процењује колико сложенији експозиторни текст успешно 

преноси информације публици којој је намењен, уочавајући које информације недостају; издваја доказну грађу на којој аутор 
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аргументативног текста заснива своје ставове и одређује средства којима их износи; запажа ауторове грешке у закључивању и 

сл.  

2.СЈК.3.3.6. Процењује стилске поступке у књижевном и неуметничком тексту; пореди стилске поступке у два сложена текста 

(или више њих); тумачи њихову улогу у остваривању естетских и значењских одлика наведених врста текстова.  

2.СЈК.3.3.7. Изграђује свест о себи као читаоцу - развија читалачку ауторефлексију (разуме улогу читања у сопственом развоју; 

има развијену, критичку свест о својим читалачким способностима...).  

НАПОМЕНА: Због преклапања у више наставних тема/модула  образовни стандарди ће бити прецизније одређени у оперативним 

(месечним)  плановима. 

Начин остваривања програма  

УВОДНА ОБЈАШЊЕЊА  

Зависно од разреда и садржаја годишњи фонд часова наставе овог предмета распоређен је тако да је за подручје књижевност издвојено око 60%, а 

за друга два (језик и култура изражавања) око 40% часова.  

У оквиру тог фонда планирани садржаји се обрађују са око70% часова. Осталих 30% часова предвиђено је за понављање, утврђивање, вежбање и 

систематизовање програма.  

Циљ и задаци чине целину и остварују се током четири године - систематски и континуирано - у свим предвиђеним програмско-тематским 

подручјима и видовима рада.  

Сви садржаји распоређени су по разредима, подручјима, областима и темама уз примену начела поступности, корелације, интеграције и 

примерености узрасту.  

Садржаји књижевности конкретизовани су по разредима, сегментима (књижевност и лектира), а обухватају књижевнотеоријско и 

књижевноисторијско проучавање књижевноуметничких дела и књижевности жанровски распоређених.  

Подручје језик обухвата изучавање језика као система. У садржаје овог подручја уграђени су елементи опште лингвистике и правописа.  

Подручје култура изражавања обухвата облике и врсте у области усменог и писменог изражавања (по разредима). У овој области планиране су 

говорне и писмене вежбе, домаћи задаци и писмени задаци, који треба да се раде наизменично ћирилицом и латиницом.  

Ради што успешније реализације бројних захтева и садржаја неопходна је и стална сарадња наставника српског језика и књижевности с 

наставницима других предмета (историје, сродних општестручних и ужестручних предмета), стручним сарадницима (школским библиотекаром - 

медијатекаром, педагогом, психологом) и органима (стручним активом и већима), родитељима ученика и међуопштинском (регионалном) 

просветно-педагошком службом; такође је корисна сарадња наставника и са одређеним институцијама (народном библиотеком, домом културе, 

биоскопом, локалним новинама, радио-станицом и др.).  

Квалитет и трајност знања, умења, вештина и навика ученика у многоме зависе од принципа, облика, метода и средстава који се користе у 

образовно-васпитном процесу. Због тога савремена настава српског језика и књижевности претпоставља остваривање битних задатака и садржаја 

програма уз максимално могућу мисаону активност ученика (субјеката у настави), поштовање одређених дидактичких принципа (посебно: свесне 
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активности ученика, научности, примерености, поступности, систематичности и очигледности), као и адекватну примену оних наставних облика, 

метода, поступака и средстава чију су вредност утврдиле савремена пракса и методика наставе српског језика и књижевности (пре свега: разни 

видови групног и индивидуалног рада примерени могућностима ученика, методе - дијалошка, текстуално-графичке демонстрације и самосталних 

радова ученика, средства - уџбеници, приручници, разне врсте текстова и графичких приказа, графофолије, наставни и други филмови, радио и 

телевизијске емисије и сл.). Избор одређених наставних облика, метода, поступака и средстава условљен је, пре свега, наставним садржајем и 

циљевима (образовним, васпитним и функционалним), које треба остварити на једном часу српског језика и књижевности.  

Редовна настава српског језика и књижевности изводи се у специјализованим учионицама и кабинетима за овај предмет, који треба да буду 

опремљени у складу са нормативима за средње стручне школе. Делимично, она се организује и у другим школским просторијама (библиотеци - 

медијатеци, читаоници, аудиовизуелној сали и сл.).  

У настави српског језика и књижевности користе се одобрени уџбеници и приручници и библиотечко-информацијска грађа од значаја за 

остваривање задатака и садржаја програма овог предмета, односно за систематско оспособљавање ученика за самостално коришћење разних 

извора сазнања у настави и ван ње.  

Програм обезбеђује адекватнији однос између часова обраде и других типова часова. Створени су предуслови за креативно испољавање 

наставника и прилагођавање васпитно-образовног рада различитим ситуацијама у пракси, као и за појачавање стваралачке сарадње наставника и 

ученика.  

КЊИЖЕВНОСТ  

Ово програмско-тематско подручје обухвата најзначајнија дела из српске и светске књижевности, која су распоређена у књижевноисторијском 

континуитету од старог века до данас.  

Од историјског континуитета одступа се само у поглављу проучавање књижевног дела, као и у поглављу лектира.  

Наставник српског језика и књижевности у средњим стручним школама треба да пође од претпоставке да је ученик у основној школи стекао 

основна знања:  

- из теорије књижевности: тема, мотив, фабула; лик, карактер; структура прозног књижевног дела; књижевни родови и врсте;основна 

језичкостилска изражајна средства; усмена и писана књижевност; структура лирске песме; стих, строфа, рима, ритам; структура драмског дела; 

дијалог, монолог, драмска врста, драма и позориште, филм, радио-драма, телевизијска драма;  

- из основа сценске и филмске културе: слика, реч, звук, филмска музика, ситуација, радња, јунаци филма, елементи филмског израза, филмске 

врсте, од синопсиса до сценарија; филм, телевизија, књижевност (сличност и разлике).  

Са стеченим знањима, која се у програму средњих стручних школа проширују и продубљују, ученик може активно да учествује у интерпретацији 

књижевног дела.  

Проучавање књижевног дела дато је, такође посебно место у IV разреду, када су ученици зрелији и способнији за упознавање слојевитије 

структуре књижевноуметничког дела и књижевних методологија.  

Интерпретативно-аналитички методички систем је основни вид наставе књижевности и њега треба доследно примењивати приликом упознавања 

ученика са изабраним књижевним делима која су предвиђена програмом. Наравно, не треба очекивати да се сва програмом предвиђена дела 
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обрађују на нивоу интерпретације као најпотребнијег аналитичко-синтетичког приступа књижевном делу. Наставник треба да процени на којим 

ће делима радити интерпретацију, а на којим осврт, приказ или, пак, проблемско-стваралачки методички систем.  

Нема сумње да овакав програм књижевности у средњим стручним школама повремено тражи и примену експликативног методичког система када 

се мора чути наставникова реч, и то најчешће приликом давања информација о епохама које се проучавају, као и у свим другим ситуацијама у 

којима наставник не може рачунати на ученикова предзнања (на пример: основне информације о почецима писмености, да је његов говор модел 

правилног, чистог и богатог језика каквом треба да теже његови ученици).  

Књижевна дела из програма лектира имају равноправан третман са делима из обавезног програма књижевности и обрађују се по истом 

методичком систему. Треба напоменути да се из лектире која је дата по избору ученика и наставника не морају обрадити сви писци, већ 

књижевно дело оног писца за које се опредељују ученици и наставник.  

ЈЕЗИК  

Програм наставе језика у средњим стручним школама конципиран је тако да омогући ученицима стицање знања и о језику као друштвеној појави 

и о језику као систему знакова. Циљ је да ученици, поред знања о свом матерњем језику, стекну и опште лингвистичка односно 

социолингвистичка знања неопходна образованом човеку. Ова општа знања су функционално повезана са наставом матерњег језика. Главни део 

тих знања обрађује се у сегменту општи појмови о језику (на почетку програма за први и на крају програма за четврти разред). Као у уводном 

делу сегмента књижевни језик (у првом разреду) и сегменту језички систем и науке које се њиме баве; али се општи појмови обрађују и током 

целе наставе - у вези са одговарајућим партијама о српском као матерњем језику. Инсистирање на једном теоријски и методички вишем нивоу 

изучавању језичких појава даје нови квалитет настави која обухвата и знања с којима су се ученици сретали у основној школи. Ова знања, поред 

своје општеобразовне вредности и значаја за олакшавање и побољшавање наставе српског језика, треба да послуже и лакшем савлађивању 

градива из страних језика.  

У сегменту програма посвећеног организацији и функционисању језичког система не обрађују се само чисто граматички аспекти језичког система 

већ се обухватају и функционални аспекти. Зато су, између осталог, у синтаксу унети и елементи лингвистике текста и граматике. Посебан је 

значај дат лексикологији (која се надовезује на део о творби речи), и то не само да би ученици стекли више знања о речничком благу свога језика 

него и да би развили правилан однос према разним појавама у лексици.  

У обради свих сегмената програма треба се надовезивати на знања која су ученици стекли током претходног школовања. Међутим, овде није реч 

о простом обнављању и утврђивању раније стечених знања, него о добијању целовите слике о српском језику, и као што је већ речено, о усвајању 

једног квалитативно вишег приступа проучавању језичке организације и језичких законитости.  

Веома је важно да се настава језика повеже са осталим деловима овог наставног предмета. Наиме, ова настава пружа лингвистичка знања која ће 

бити подлога за тумачење језика и стила књижевних дела, с тим што ова дела пружају и одговарајући материјал за уочавање естетске функције 

језика. С друге стране, настава језика се мора повезати и са наставом културе изражавања. Тиме ће лингвистичка знања (о акценатском систему, 

творби речи, лексикологији, синтакси итд.), као и проучавање правописа, допринети да ученици боље и поступније усвоје књижевнојезичку 

норму и да побољшају своје изражајне способности.  

КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА  
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Вежбе у усменом изражавању треба у средњим стручним школама да дају одређени степен правилне артикулације, дикције, интонације, ритма и 

темпа у читању и казивању лирског, епског и драмског текста. Ове се вежбе, по правилу, реализују у току обраде књижевног текста на тај начин 

што ће наставник, директно, својим читањем, говорењем или уз помоћ снимка, анализирати одговарајуће елементе правилног усменог 

изражавања како би их ученици уочили. Стечена сазнања трансформишу се у вештине и умења на тај начин што ученици интерпретирањем 

књижевних текстова настоје да сами достигну одговарајући степен вештине и умења ове врсте. Стечене способности се даље увежбавају 

различитим облицима усменог изражавања ученика (извештавање, расправљање, реферисање и др.). Већина предвиђених облика ове наставе 

непосредно се укључује у наставу књижевности или примене за израду писмених састава.  

 Диференцирање функционалних стилова ваља обављати на узорцима које је наставник одабрао. Да би ученик био оспособљен да свој језик и 

начин изражавања подеси врсти писменог састава (излагања), треба да напише конкретан састав (припреми излагање). Вежбе ове врсте треба 

понављати све док сваки ученик не буде оспособљен да се служи одређеним облицима изражавања. Да би се постигао већи наставни учинак, 

корисно је наћи неопходну психолошку мотивацију. Због тога ученике треба обавестити не само о коначном циљу који се жели постићи 

одређеним системом вежбања него и о сврсисходности појединих парцијалних вежбања која чине интегралну целину. Тако, на пример, ако су 

ученици обавештени да ће следећи писмени задатак бити у форми расправе или приказа, онда и конкретне вежбе треба да буду подређене том 

циљу. Наставник ће на одабраном моделу конкретног облика изражавања показати ученицима његове битне карактеристике, подразумевајући ту 

и примереност језика и стила. После тога ученици у форми домаћег задатка чине прве покушаје да самостално напишу састав одређене врсте. 

Читањем и коментарисањем домаћих задатака ученици се даље оспособљавају у писменом изражавању и овладавању одређеним врстама састава. 

Када је наставник стекао утисак да су сви ученици релативно овладали одређеном врстом писменог изражавања, утврђује час израде школског 

писменог задатка. Резултати таквог поступка показују се у школском писменом задатку, па се на основу њих планира даљи рад на усавршавању 

културе изражавања ученика. Ако више ученика не постигне одређени успех, цео се процес понавља.  

Оквирни број часова који је предвиђен за усмено и писмено изражавање означава укупно време, а не и број вежби у току наставне године 

(препоручује се организовање већег броја краћих вежби с прецизно одређеним циљевима).  

Током наставне године ученицима се дају писмени задаци (у складу са облицима и врстама наведеним у програму културе изражавања). По 

правилу, наставник је обавезан да прегледа и анализира задатке свих ученика. Одабрани задаци (не само најуспешнији) читају се и коментаришу 

на часу (делу часа). Поред писмених, у складу са захтевима програма, наставник даје ученицима и друге врсте конкретних домаћих задатака 

(усмених, практичних - примерених могућностима ученика и њиховој оптерећености разним обавезама).  

Израда школског писменог задатка, по правилу, траје један час. Изузетно, кад то поједини облици писменог изражавања изискују, израда задатака 

може трајати и дуже од једног часа.  
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Образовни профил: Техничар за роботику 

Предмет: Енглески језик 

Разред: Четврти 

Службени гласник РС-Просветни гласник: ("Сл. гласник СРС – Просветни гласник", бр. 6/90 i " Сл. гласник СРС – Просветни гласник", бр 

4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 

10/2009, 5/2010, 8/2010 - испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015 i 11/2016) 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 64 / / / 64 

Недељни 2 / / / 2 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ:   

Ученици: 

- развијају језичке вештине: слушање, читање, говор, писање у оквиру теме  

- активирају и развијају речник у оквиру теме 

- изражавају *комуникативне функције  у оквиру теме 

- стичу и примењују *знања о језику  у оквиру теме 

*  Комуникативне функције 

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 
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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 изражавањеслагања и неслагања 

17. Тражење и давање дозволе 

18. Исказивање честитки 

19. Исказивање препоруке 

20. Изражавање хитности и обавезности 

21. Исказивање сумње и несигурности 

 * Знања о језику 

ИМЕНИЦЕ   

Множина сложеница  

Множина именица страног порекла  

Члан (одређени и неодређени)  

Везници 

Повезивање зависне реченице са главном (when, that, while, because, although, though, since, after, as, if, until, as if, as though, so that, in order that)  

Творба речи  

Суфикси за прављење придева (- able, - ary, - ful, - less, - ous, - ic, - ical…) 

Сложенице:именице (breakdown, software, passer- by…) и придеви  (blue- eyed, short- sleeved …)  

ГЛАГОЛИ  

Обнављање обрађених глаголских времена  (Simple and continuous forms)   

Пасивне конструкције  

Must have/ could have/can’t have (спекулисање о прошлости) 

РЕЧЕНИЦА 

Неуправни говор (са слагањем времена, различити типови реченица)  

Погодбене реченице (кондиционал трећи)  

Жеље које се односе на садашњост, прошлост, будућност  (I wish/If only/It’s time /I’d rather)       

Задаци: 

Оперативни задаци на нивоу језичких вештина  

СЛУШАЊЕ   Оспособљавање ученика за разумевање усменог говора. 
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ЧИТАЊЕ   Оспособљавање ученика за функционално читање и разумевање различитих, узрасно и садржајно примерених врста текстова ради 

информисања, извршавања упутстава и остварења естетског доживљаја (читање ради личног задовољства).  

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

ПИСАЊЕ   Оспособљавање ученика за писање краћих текстова различитог садржаја. 

СОЦИОКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА   Стицање и овладавање социокултурним компетенцијама неопходним за писану и усмену употребу 

језика. 

МЕДИЈАЦИЈА И ПРЕВОЂЕЊЕ   У ситуацији када посредује између особа (вршњака или одраслих) које не могу да се споразумевају, у 

неформалним ситуацијама, сажимајући и делом преводећи,  ученик може да користи  усмену медијацију или писану медијацију и превођење. 

Активности наставника: 

-  Даје упутства и објашњења ученицима, бележи и благовремено обавештава ученике о њиховом напретку. 

Активности ученика: 

- Разуме разговетан говор или краћи текст о теми.  

- Учествује у разговору о теми. 

- Може да напише или каже кратке одговоре на питања из дате теме. 

 

Ред. 

број 

теме/мо

дула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број часова  

по 

теми/модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. 
Потрошачко друштво 

 

2.СТ.1.5.2 

2.СТ.2.5.2 

2.СТ.1.4.2 

2.СТ.2.4.2 

2.СТ.1.2.5 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.1.4 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.4.4 

На крају наставне теме ученик ће бити 

у стању да: говори о утицају 

рекламирања и укусу хране, разуме 

текст о дану заљубљених и одломак из 

књиге, и употреби граматичке 

јединице: the passive, have something 

done, reported speech,   примени знање 

стечено на часовима на конкретним 

примерима кроз вежбу, уз помоћ 

модела напише формално писмо 

(жалбу). Ученик ће бити у стању да: 

на основу урађене контролне вежбе 

сагледа у којој мери је савладао 

Српски језик и 

књижевност 

20 10 10 
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наставне јединице обрађене и 

утврђене на  претходним часовима. 

2. Животне приче и догађаји  

2.СТ.1.5.2 

2.СТ.2.5.2 

2.СТ.1.4.2 

2.СТ.2.4.2 

2.СТ.1.2.5 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.1.4 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.4.4 

На крају наставне теме ученик ће бити 

у стању да: разуме текст о важним 

одлукама младих, говори о 

неједнакости, препозна и употреби 

граматичке јединице:трећи 

кондиционал, I wish, if only, Must have/ 

could have/can’t have (спекулисање о 

прошлости), Повезивање зависне 

реченице са главном (when, that, while, 

because, although, though, since, after, 

as, if, until, as if, as though, so that, in 

order that),   примени знање стечено на 

часовима на конкретним примерима 

кроз вежбу, уз помоћ модела напише 

аргументативни есеј. 

Ученик ће бити у стању да: на основу 

урађеног писменог задатка сагледа у 

којој мери је савладао наставне 

јединице обрађене и утврђене на  

претходним часовима, на основу 

урађене исправке писменог задатка 

сагледа грешке које је правио и научи 

оно што није знао. 

Српски језик и 

књижевност 

20 9 11 

3. Свакодневни живот младих 

2.СТ.1.5.2 

2.СТ.2.5.2 

2.СТ.1.4.2 

2.СТ.2.4.2 

2.СТ.1.2.5 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.1.4 

Ученик ће бити у стању да: на основу 

урађеног писменог задатка сагледа у 

којој мери је савладао наставне 

јединице обрађене и утврђене на  

претходним часовима, на основу 

урађене исправке писменог задатка 

сагледа грешке које је правио и научи 

Српски језик и 

књижевност 

16 7 9 
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2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.4.4 

оно што није знао. 

На крају наставне теме ученик ће бити 

у стању да: разуме текст о 

уметницима, говори о уметности и 

фестивалима, препозна и употреби 

граматичке јединице: participle clauses, 

determiners,  примени знање стечено 

на часовима на конкретним 

примерима кроз вежбу. Ученик ће 

бити у стању да: на основу урађене 

контролне вежбе сагледа у којој мери 

је савладао наставне јединице 

обрађене и утврђене на  претходним 

часовима. 

Ученик ће бити у стању да: сагледа у 

којој мери је савладао наставне 

јединице обрађене и утврђене на  

претходним часовима. 

4. Језик струке 

2.СТ.2.2.5 

 

2.СТ.2.5.2 

2.СТ.2.3.5 

 

Ученик ће бити у стању да: прочита и 

преведе текстове о својој струци, 

одговори на питања о текстoвима 

обрађеним на  часовима чија је тема 

језик струке, преприча текстове, 

употреби речи везане за језик струке у 

конкретним примерима. 

Српски језик и 

књижевност 

8 5 3 

Начини 

оцењивања 

усменим путем, контролна вежба, 

писмени задатак, посматрање 

активности на часу 

Укупно: 64 31 33 
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Образовни стандарди: 

 

• 2.СТ.1.5.2 Саставља кратке, разумљиве реченице користећи једноставне језичке структуре. 

• 2.СТ.2.5.2 Правилно разуме и користи већи број сложенијих језичких структура. 

• 2.СТ.1.4.2 Пише приватно писмо о аспектима из свакодневног живота (нпр. Описује људе, догађаје, места, осећања). 

• 2.СТ.2.4.2 У приватној преписци, тражи или преноси информације, износи лични став и аргументе 

• 2.СТ.1.2.5 Разуме кратке адаптиране одломке књижевних дела, и друге поједностављене текстове који се односе на 

цивилизацијске тековине, културу и обичаје свог и других народа. 

• 2.СТ.1.3.7 Излаже једноставне, блиске садржаје у вези са културом и традицијом свог и других народа. 

• 2.СТ.1.1.4 Схвата смисао прилагођеног аудио и видео записа у вези с темама из свакодневног живота (стандардни говор, 

разговетни изговор и спор ритам излагања 

• 2.СТ.1.4.4 Пише једноставне текстове према моделу, уз помоћ илустрација, табела, слика, графикона, детаљних 

упутстава. 

• 2.СТ.2.2.5 Проналази специфичне појединости у дужем тексту са претежно сложеним структурама, у коме се износе 

мишљења, аргументи и критике(нпр. новински чланци и стручни текстови). 

• 2.СТ.2.3.5 Излаже већ припремљену презентацију о темама из свог окружења или струке. 

•  

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

 

1. слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом који чита наставник или који ученици чују са звучих записа;. 

2. рад у паровима, малим и великим групама (мини-дијалози, игра по улогама, симулације,  итд.); 

3. мануалне активности (израда паноа, презентација, зидних новина, постера за учионицу или родитеље и сл.); 

4. дебате и дискусије примерене узрасту (дебате представљају унапред припремљене аргументоване монологе са ограниченим трајањем, док 

су дискусије спонтаније и неприпремљене интеракције на одређену тему); 

  



Машинска школа „Радоје Дакић“ 2018 -2022. 

 

 

836 

Образовни профил: Техничар за роботику 

Предмет: Филозофија 

Разред: :Четврти 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 64 / / / 64 

Недељни 2 / / / 64 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ: 

 Развити свест о потреби активног обликовања сопственог живота и одговорног учествовања у јавном животу. Оспособљење за независно, 

критичко мишљење, формирање сопствених погледа на свет и стицање навике да се водимо вредностима истине, добра  и лепоте, чији смисао 

управо откривамо кроз предмет. Објаснити потребу за као и само развијање умности и моралности. 

Задаци: 

 Овладавање знањима о елементима и принципима ваљане мисли као и њихова употреба у процесу сазнања, решавања проблема и организацији 

сопствених мисли. Разумети структуру сазнајних способности, сложени однос језика и мишљења. Развити осетљивост за грешке у доказивању и 

закључивању. Упознати методолошку структуру научног и филозофског истраживања. Упознати се са основним елементима мишљења, 

теоријских позиција, односнима према сазнању. Унапредити властиту жељу за сазнањем као и могућност само-испитивања. Разумети основне 

вредности и њихов међусобан однос. Унапредити усмено излагање мишљења. Упознати различите теорије. Стећи свест о основним начинима 

логичног поступања у потрази за истином. Бити у најрационалнијем односу према сазнању. Преиспитивање различитих опција пре суђења. 

Активности наставника: 

 постављање питања, постављање проблема, подстицање ученичке активности, слушање одговора, предавање (излагање), објашњавање, 

исписивање садржаја на табли, корекција погрешних одговора, појашњавање, подстицање мисаоне активности ученика, стварање радне 

атмосфере. 

Активности ученика:  

слушање питања, мисаоно представљање проблема, трагање за одговором, анализирање, поређење, уочавање, закључивање, одговарање на 

питања 
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Ред. 

број 

теме/мо

дула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 

Исходи по наставној 

теми/модулу 
Корелација 

Број 

часова  

по 

теми/мо

дулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Увод у филозофију / 

Буђење чуђења код ученика, 

разумевање основних 

филозофских тенденција, 

упознавање основних 

концепција, дисциплна, 

позиција. Способност 

самосталног истраживања 

изазваног филозофским 

чуђењем. 

Физика, биологија 

4 4 / 

2. Античка филозофија / 

Познавање филозофија 

античких филозофа, 

развијање критичке свести 

код ученика, развој емпатије, 

овладавање и примењивање 

основних филозофских 

аргументација. Критичко 

сагледавање проблема, 

формулисање сопствених 

хипотеза, разумевање 

моралних побуда, повећање 

сопствене одговорности. 

Математика, физика, биологија, 

историја, политика, српски 

језик 

34 24 10 

3. Средњовековна филозофија / 

Разумевање односа 

хришћанства и филозофије, 

дубље промишљање о појму 

Бога, упознавање начина 

аргумензовања у прилог 

Божјег постојања, развијање 

Историја, физика, 

биологија,политика 

8 4 4 
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толерантности спрам других 

религија и туђег мишљења. 

4. Модерна филозофија / 

Упознавање са ренесансном 

филозофијом, продубљивање 

античких филозофија, 

разумевање односа 

филозофије и науке, 

разумевање условљености 

модерне историје 

филозофијом тог доба. 

Критичко сагледавање 

филозофских проблема. 

Политика, право, биологија 

12 10 2 

5. Савремена филозофија / 

Познавање основних 

конвепција филозофије 19 и 

20 века. Критичка 

способност сагледавања 

супротних аргументација. 

Вредносна анализа 

практичних начела. Развој 

способности спекулације о 

филозофским идејама тог 

доба. Примена и креирање 

нових теорија у практичном 

оријентисању појединца. 

Историја, биологија, физика 

6 6 / 

Начини 

оцењивања 

Усмено оцењивање 

Посматрање активности са часа 

Контролна вежба 

Укупно: 64 48 16 
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Образовни профил: Техничар за роботику 

Предмет: Физичко васпитање 

Разред: Четврти 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи  64   64 

Недељни  2   2 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ: наставе програма по избору ученика - 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); Задаци: Задаци наставе физичког васпитања су: 

-  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.  

Ученици се на основу својих способности и интереса опредељују за један спорт у коме се обучавају, усавршавају и развијају своје стваралаштво 

током целе школске године. То могу да буду предложене спортске гране и други спортови за које ученици покажу интерес.  

Да би се избор остварио, свака школа је дужна да обезбеди просторне и друге услове за реализацију бар четири спорта.  

На почетку сваке школске године наставничко веће, на предлог стручног већа наставника физичког васпитања, утврђује спортове за који ученици 

те школе могу да се определе.  

Активности наставника:  

Уупознаје ученике са циљевима и исходима наставе / учења, планом рада и начинима оцењивања; даје информације о наставној јединици, 

демонстрира је, прати вежбање ученика, континуирано прати њихов рад и напредак и оцењује их , организује групна такмичења ученика 

Активности ученика:  

Прате  усмено излагање наставника, прате презентовање градива и демонстрацију наставних јединица, вежбају, постављају питања, 

демонстрирају савладано градиво, учествују у групним такмичењима 
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Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 

Исходи по наставној 

теми/модулу 
Корелација 

Број 

часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. 
РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА И 

НАРОДНИ ПЛЕСОВИ  
 

По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да: 

• мења корак галопом у свим 

правцима, полкин корак, 

далеко високи скок, 

"маказице".  

• покреће тела у месту и у 

кретању без реквизита и са 

реквизитима, користећи при 

томе различиту динамику, 

ритам и темпо.  

• примени савладане технике 

естетског покрета и кретања 

у кратким саставима.  

• Познаје најмање  пет 

народних плесова. 

Екологија, биологија 

20 2 18 

2. 

СПОРТСКА ИГРА ПО ИЗБОРУ 

-рукомет 

-фудбал 

-кошарка 

-одбојка 

 

 

По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да: 

- 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 

Екологија, биологија 

44 2 42 
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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 активностимаи 

правилном исхраном; 

- самостално бира физичку, 
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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 којме вежба, 

рекреира се и бави се 

спортом, што преноси у 

свакодневни живот 

Начини 

оцењивања 

Праћење напретка ученика у физичком 

васпитању се обавља сукцесивно у току 

читаве школске године, на основу 

методологије праћења, мерења и 

Укупно: 64 4 60 
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вредновања ефеката у физичком 

васпитању - стандарди за оцењивање 

физичких способности ученика и 

постигнућа у спортским играма.  

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

Програм физичког васпитања је наставак програма физичког васпитања у основној школи, с тим што је усмерен на још интензивније остваривање 

индивидуалних и друштвених потреба у области физичке културе. Ради тога, овај програм заснован је на индивидуализацији процеса физичког 

васпитања:  

- обезбеђује повезивање знања са животом и праксом и каснијим опредељењима ученика;  

- заснован је на изборној настави за коју се ученици определе према свом афинитету и потребама;  

- обавезује школу на остваривање одређених задатака у овој области.  

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА  

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 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;  

мерење и тестирање;  

практична настава.  

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).  
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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, 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 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 (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).  
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Образовни профил: Техничар за роботику 

Предмет: Математика 

Разред: Четврти 

Службени гласник РС-Просветни гласник:  7 / 2005. године. 

 

Годишњи и недељни фонд часова   

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 160 / / / 160 

Недељни 5 / / / 5 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ наставе математике је да ученици усвоје знања, развију вештине, формирају ставове потребне за схватање појава и законитости у природи, 

решавање разноврсних задатака из струке и свакодневног живота, наставак математичког образовања и самообразовања и развијање личности 

ученика. 

Задаци наставе математике су: 

- 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 простори разумевање узајамних односа геометријских фигура 

- Развијање систематичности, уредности, прецизности, темељности, истрајности, критичности у раду; 

- Оспособљавање за примену стечених знања како у математици тако и у осталим предметима; 

- Формирање математичке културе која подразумева свест о универзалности и примени математике и математичког начина мишљења, 

- Развијање способности потребних за решавање проблема и нових ситуација у процесу рада и свакодневном животу. 

Активности наставника: 

- редовно пратити рад и залагање ученика на часу, 

- водити рачуна о индивидуализацији приступу ученику, 

- подстицати ученике да опажају, примењују, препознају, упоређују, изводе закључке,  повезују знања са другим областима и другим 

предметима, решавају проблеме, практично примењују омогућити подстицајну средину за рад и учење, 

- охрабрује, помаже и подстиче ученике, 

- инсистирати на систематичности у раду и поштовању принципа и правила рада, 
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- инсистирати на практичној примени стечених знања, 

- оцењивањем мотивисати ученике за учење, 

- оцењивањем проценити ниво постигнућа ученика. 

Активности ученика: 

- активан приступ при излагању новог градива и изради задатака на часу, 

- практична примена стечених знања, 

- активно учешће у раду, 

- самопроцењивање напретка, 

- навести очекиване активности ученика с обзиром на тему ( запажа, упоређује, примењује, повезује, решава проблем, организује, повезује 

знања са другим областима, ослања се на претходно искуство.... ). 

 

Ред. 

број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1 Функције  

2.МА.1.1.5.  

2.МА.1.1.6.  

2.МА.1.3.2. 

 

2.MA.2.1.6.  

2.МА.2.1.7.  

2.МА.2.3.3.  

2.МА.2.3.4.  

2.МА.2.3.5. 

 

2.МА.3.1.5.  

2.МА.3.3.3.  

2.МА.3.3.4. 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

-разликује графике елементарних 

функција и објасни њихове особине, 

читајући са графика;  

-дефинише функцију и врсте 

функција (1-1, НА и  бијекција); 

-користи експлицитни и имплицитни 

облик функције; 

-одреди сложену функцију две дате 

задате функције; 

-одреди домен, нуле и знак испита 

парност реалних функција; 

-одреди инверзну функцију дате 

функције, једноставније функције; 

-наведе основне особине о граничним 

вредностима и примени их  у 

Основи 

електротех,  

Физика,  

Хемија 

40 12 28 
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једноставним примерима 

израчунавања; 

-израчуна граничну вредност 

функције  примењујући основне 

особине  о граничној вредности 

функције и  неке значајне  граничне 

вредности; 

-испита понашање функције на 

“крајевима” области дефинисаности, 

одреди асимптоте, ако постоје,  и то 

графички прикаже; 

-одреди асимптоте дате функције. 

2 Извод функције 

2.МА.1.3.3.  

2.МА.1.3.4. 

2.МА.2.3.6.  

2.МА.2.3.7. 

2.МА.3.3.5. 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да:  

-дефинише извод и  наведе његову 

геометријску и механичку 

интерпретацију; 

-објасни проблем тангенте у датој 

тачки и проблем брзине;  

-примени таблицу извода 

елементарних фунција;  

-израчуна извод збира, разлике, 

производа и количника функција и 

одреди извод сложене функције 

(Примени правила диференцирања); 

-напише једначине тангенте и 

нормале кроз дату тачку  дате криве ; 

-одреди екстремне вредности 

функције помоћу  извода функције; 

-испита монотоност  функције 

помоћу  извода функције; 

-испита и нацрта графике    

Физика, 

основи 

електротехн

ике, 

програмира

њем 

42 14 28 
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једноставнијих  функција. 

3 Интеграл 
2.МА.2.3.8.  

2.МА.3.3.6. * 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

-одреди примитивну функцију дате 

функције; 

-примени особине неодрешеног 

интеграла; 

-примени правила и сведе на 

табличне интеграле; 

-примени методе замене; 

-примени метод  парцијалне 

интеграције; 

-примени формулу за израчунавање 

одређеног интеграла; 

-наведе особине одређеног интеграла 

ипримени на израчунавање 

одређеног интеграла; 

-примени одређени интеграл на 

израчунавање површине равних 

фигура; 

-израчуна   запремину обртног тела;  

-израчуна дужину лука криве.   

Физика, 

основи 

електротехн

ике, 

механика  

36 13 23 

4 Комбинаторика 

2.МА.2.4.1.  

2.МА.1.4.1.  

 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

-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; 

Теорија 

телекомуни

кација 

12 5 7 
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-Одреди к-ти биномни коефицијент у 

развојубинома на n-ти степен који 

задовољава дате услове. 

5 Вероватноћа 

2.МА.1.4.3.  

2.МА.1.4.4.  

2.МА.3.4.3.  

2.МА.2.4.3.  

2.МА.2.4.4.  

2.МА.1.4.5.  

 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

-уочи случајне промељиве 

-препозна који су догађаји могући; 

-израчунава вероватноћу догађаја; 

-одреди условну вероватноћу 

догашаја А у односу на догађај Б; 

-објасни и примени формулу тоталне 

вероватноће; 

-наведе пример случајне 

променљиве; 

-препозна основне појмове 

статистике; 

-примени биномну расподелу, 

-примени нормалну расподелу 

-израчуна нумеричке карактеристике 

случајних променљивих 

(математичко очекивање, дисперзију, 

медијану и  мод; 

-формира статистичке табеле  и на 

основу њих графички приказује 

податке; 

-израчунава одређене карактеристике 

случајног узорка (аритметичку 

средину узорка, медијану, мод узорка 

и дисперзију урорка). 

Теорија 

телекомуни

кација 

18 6 12 

7. Писмени задаци са исправком    12 /  
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Начини 

оцењивања 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

1. усмену проверу знања, 

2. писмене задатке, 

3. контроолне вежбе, 

4. посматрање активности на часу.  

Укупно: 160 50 98 

 

Образовни стандарди: 

 

2.МА.1.1.5. Решава једноставне проблеме који се своде на линеарне и квадратне једначине. 

2.МА.1.1.6. Решава једноставне проблеме који се своде на линеарне неједначине и једноставне квадратне неједначине. 

2.МА.1.3.2. Разуме појам, израчунава вредност, користи и скицира график линеарне, квадратне, степене, експоненцијалне, логаритамске и 

тригонометријских функција синуса и косинуса. 

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

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

2.МА.2.3.3. Уме да скицира графике елементарних функција и да их трансформише користећи транслације и дилатације дуж координатних оса. 

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

2.МА.2.3.5. Разуме концепт непрекидности и израчунава једноставне граничне вредности функција. 

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

2.МА.3.3.3. Користи елементарне функције за решавање проблема.* 

2.МА.3.3.4. Израчунава граничне вредности функција и решава проблеме користећи својства непрекидности функција. 

2.МА.1.3.3. Анализира графички представљене функције (одређује нуле, знак, интервале монотоности, екстремне вредности и тумачи их у 

реалном контексту). 

2.МА.1.3.4. У функцијама које су представљене графички или табеларно, анализира, примењује и приближно израчунава брзину промене помоћу 

прираштаја.* 

2.МА.2.3.6. Разуме концепт извода функције и примењује га у проблемским ситуацијама.* 

2.МА.2.3.7. Решава проблеме минимума и максимума користећи извод функције. 

2.МА.3.3.5. Решава проблеме и доноси закључке анализирајући функције користећи диференцијални рачун. 

2.МА.2.3.8. Разуме концепт одређеног интеграла и његову примену у једноставнијим ситуацијама. 

2.МА.3.3.6. * Решава проблеме применом интегралног рачуна (површине равних фигура,  запремине тела, дужине кривих, *[функција расподеле и 

својства случајних   променљивих]). 
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Начин остваривања програма :  

Настава се изводи са целим одељењем у учионици . 

Поред обавезних писмених  задатака реализују се и писмене провере знања у облику тестова и контролних вежби.  

У реализацији садржаја програма  

поред традиционалних метода  дијалошка са фронталним  

обликом рада  комбинују се и различите методе активног учења ,учење кроз пажљиво  

конструисане активности, учење кроз рад, извршавање задатака и личну акцију  

која треба да доведе  до постављених исхода на основу којих се врши вредновање рада ученика. 

 

 

 

 

Образовни профил: Техничар за роботику 

Предмет: Нумеричка математика 

Разред: Четврти 

Службени гласник РС-Просветни гласник:  7 / 2005. године. 

 

Годишњи и недељни фонд часова   

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 64 / / / 64 

Недељни 2 / / / 2 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ наставе математике је да ученици усвоје знања, развију вештине, формирају ставове потребне за схватање појава и законитости у природи, 

решавање разноврсних задатака из струке и свакодневног живота, наставак математичког образовања и самообразовања и развијање личности 

ученика. 

Задаци наставе математике су: 

- 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; 
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- Развијање осећаја за простори разумевање узајамних односа геометријских фигура 

- Развијање систематичности, уредности, прецизности, темељности, истрајности, критичности у раду; 

- Оспособљавање за примену стечених знања како у математици тако и у осталим предметима; 

- Формирање математичке културе која подразумева свест о универзалности и примени математике и математичког начина мишљења; 

- Развијање способности потребних за решавање проблема и нових ситуација у процесу рада и свакодневном животу. 

Активности наставника: 

- редовно пратити рад и залагање ученика на часу, 

- водити рачуна о индивидуализацији приступу ученику, 

- подстицати ученике да опажају, примењују, препознају, упоређују, изводе закључке,  повезују знања са другим областима и другим 

предметима, решавају проблеме, практично примењују омогућити подстицајну средину за рад и учење, 

- охрабрује, помаже и подстиче ученике, 

- Инсистирати на систематичности у раду и поштовању принципа и правила рада 

- Инсистирати на практичној примени стечених знања, 

- Оцењивањем мотивисати ученике за учење, 

- Оцењивањем проценити ниво постигнућа ученика. 

Активности ученика: 

- активан приступ при излагању новог градива и изради задатака на часу, 

- практична примена стечених знања, 

- активно учешће у раду, 

- самопроцењивање напретка, 

- навести очекиване активности ученика с обзиром на тему ( запажа, упоређује, примењује, повезује, решава проблем, организује, повезује 

знања са другим областима, ослања се на претходно искуство.... ). 

 

Ред. 

број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 

Исходи по наставној 

теми/модулу 
Корелација 

Број 

часова 

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1 
Рачунање са приближним 

бројевима 
 

По завршетку теме ученик ће бити 

у стању да: 

- разуме основне идеје и методе 

нумеричке математике 

- разуме појам приближног броја, 

Математика,  

стручни 

предмети 

13 5 8 



Машинска школа „Радоје Дакић“ 2018 -2022. 

 

 

853 

апсолутну и релативну грешку и 

границе апсолутне и релативне 

греске 

- уме да заокругли број 

- одређује приближну вредност 

функције и оцењује грешку 

- решава једноставније задатке 

методом границе 

- разуме директан и обрнут 

проблем грешке 

- уме да користи калкулатор 

2 Интерполација  

По завршетку теме ученик ће бити 

у стању да: 

- разуме појам и задатак 

интерполације 

- решава једноставније задатке 

применом Лагранжовог 

интерполационог полинома 

- разуме и тачно израчунава 

коначне разлике 

- примењује  први и други Њутнов 

интерполациони полином 

- израчунава грешку 

интерполационог полинома 

Математика,  

стручни 

предмети 

4 5 9 

3 

Примена диференцијала за 

прилижно израчунавање 

функција 

 

По завршетку теме ученик ће бити 

у стању да: 

- разуме прираштај и 

диференцијал 

- користи диференцијал за 

прилижно израчунавање 

функције 

Математика,  

стручни 

предмети 

9 4 5 



Машинска школа „Радоје Дакић“ 2018 -2022. 

 

 

854 

4 

Приближно решавање 

алгебарских и трансцедентних 

једначина 

 

По завршетку теме ученик ће бити 

у стању да: 

- Графички и рачунски локализује 

нуле функције 

- Израчунава са задатом нуле 

полинома методом тангенте и 

итерације 

- Примењује различите методе за 

израчунавање нула полинома и 

функција 

- Оцењује грешку резултата 

- Користи калкулатор  

Математика,  

стручни 

предмети 

13 6 7 

5 Приближна интеграција  

По завршетку теме ученик ће бити 

у стању да: 

- Разуме појам одређеног 

интеграла и приближне 

интеграције 

- израчуна таблицу вредности 

функције на датом интервалу са 

датим кораком 

- Примењује трапезну квадратурну 

формулу 

- Примењује Симпсонову 

квадратурну формулу 

Математика,  

стручни 

предмети 

9 4 5 

7. Писмени задаци са исправком    6 /  

Начини 

оцењивања 

1. усмену проверу знања, 

2. писмене задатке, 

3. контролне вежбе, 

4. посматрање активности на часу.  

Укупно: 64 24 34 
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Начин остваривања програма :  

Настава се изводи са целим одељењем у учионици . 

Поред обавезних писмених  задатака реализују се и писмене провере знања у облику тестова и контролних вежби.  

У реализацији садржаја програма  

поред традиционалних метода  дијалошка са фронталним  

обликом рада  комбинују се и различите методе активног учења ,учење кроз пажљиво  

конструисане активности,  учење кроз рад, извршавање задатака и личну акцију  

која треба да доведе  до постављених исхода на основу којих се врши вредновање рада ученика 

 

 

 

 

Образовни профил: Техничар за роботику  

Предмет: Устав и права грађана 

Разред: Четври 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

 

Фонд Теоријска настава Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 32 / / 32 

Недељни 1 / / 1 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ: Стицање елементарне политичке културе и знања о демократској организацији, положају грађана, учешћу у остваривању моћи и 

политичком животу уопште. 

Задаци:  

- Да проуче све релевантне појмове Устава, закона, других правних феномена, политицких институција И уставних принципа који су обухвацени 

садрзином предмета 
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- Они сазнају о уставним правима и инструментима и могуцн́остима за учешц́е грађана у политичком процесу, односно у остваривању моц́и и 

политичког живота уопште 

- Они разумеју комплексност живота у мултикултуралној заједници и потребу за међусобним поштовањем и поштовањем разлика 

Активности наставника: 

 Излази, објашњава, интерпретира, објашњава, даје примере, поставља питања. 

Активности ученика: 

 Слуша, одговара на питања, препознаје, одобрава. 

 

Ред. 

број 

теме/мо

дула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  по 

теми/моду

лу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1 Устав и правна држава у РС  

- Ученик схвата значај устава, 

уставности и законитости, као и 

надлежности Уставног суда и 

редовних судова 

 

Са 

социологијом 
8 6 2 

2 Демократија и механизми власти у РС  

-Ученик треба да зна да се носиоци 

моћи у демократској земљи, њеним 

грађанима, да се демократско 

друштво заснива на вишестраначком 

систему, да су избори највиши ниво 

демократије и да држава 

функционише кроз државне органе 

 

Са 

социологијом 

8 6 2 

3 Грађанин и његова права и слободе  

-Ученик би требало да схвати значај 

слободе и права у друштву, а без њих 

нема демократског друштва и да 

сазна која права и слободе припадају 

њему, као и да зна да тражи заштиту 

у случају кршења, односно кршења 

истих 

 

Са 

социологијом 

8 5 3 
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4 
РС као држава, аутономна и локалн 

самоуправа 
 

- Да се ученик упозна са 

надлежностима АП Војводине, 

регулисаним Уставом РС и 

статусом Косова, према Уставу РС, 

надлежности и облици локалне 

самоуправе у РС 

 

Са 

социологијом 
8 4 4 

Начини 

оцењивања 

Усменим путем, писмени задатак, 

посматрање активности на часу 
Укупно:: 32 21 11 

 

 

 

 

Образовни профил: Техничар за роботику 

Предмет: Грађанско васпитање 

Разред: Четврти 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 35 / / / 35 

Недељни 1 / / / 1 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ: Подстицање одговорног односа према даљем професионалном образовању, усавршавању и тражењу посла 

Задаци: Наставник даје кратко образложење шта значи појам професионално  развоја поткрепљено сопственим примерима и примерима које 

ученици наведу 

Активности наставника: 

Активности ученика: 
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Ред. 

број 

теме/мо

дула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 

Исходи по наставној 

теми/модулу 
Корелација 

Број 

часова  по 

теми/моду

лу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1-4 

-Уводни час 

-Људска права и слободе 

-Упознавање извора информација 

-Јавна информација, приступ 

информацијама – основна правила 

 

-Сагледавање проблематике 

ограничења у приступу 

информацијама од јавног 

значаја 

Социологија 10  

Обрада 

новог 

градив

а 

5-8 

-Процедура подношења захтева за 

приступ информацијама 

-Процедура подношења захтева за 

приступ информацијама 

-Заштита права на информисање – 

улога повереника 

-Медији као извор информација – 

питање веродостојности 

 

-Сагледавање проблематике 

ограничења у приступу 

информацијама од јавног 

значаја 

Социологија 10  

Обрада 

новог 

градив

а 

9-13 

-Разумевање и тумачење медијских 

порука 

-Механизми медијске манипулације 

-Утицај тачке гледишта на 

објективност информација 

-Селекција информација: 

објективност као одговорност 

- Селекција информација: 

објективност као одговорнос 

 

-Сагледавање проблематике 

ограничења у приступу 

информацијама од јавног 

значаја 

Социологија 10  

Обрада 

новог 

градив

а 

14-18 

- Улога медија у савременом друштву 

- Планирање каријере и улазак у свет 

рада 

 

-Сагледавање проблематике 

ограничења у приступу 

информацијама од јавног 

значаја 

Социологија 5  

Обрада 

новог 

градив

а 
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Начини 

оцењивања 
 Укупно: 35   

 

 

 

 

Образовни профили: Техничар за роботику 

Предмет: Верска настава –Православни катихизис 

Разред: Четврти 

Службени гласник РС - Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 32 \ \ \ 32 

Недељни 1 \ \ \ 1 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ: наставе у четвртом разреду јесте да се кроз развијање задатих тема ученицима укаже на то да историја има свој циљ и да се тај циљ састоји 

у томе да створени свет постане Царство Божије, односно да се превазиђе смрт. 

Задаци: наставе православног катихизиса су да ученици: 

уоче да историју ствара Бог са човеком као слободним бићем, са једним конкретним циљем; 

испитујући историјске догађаје, проникну у њихов крајњи смисао; 

уоче да се у делима људи огледа тежња за личним и бесмртним животом; 

науче да оцењују историјске догађаје на основу тога колико они дају правилан одговор на проблем превазилажења смрти у природи и слободног 

постојања човека као личности; 

упореде Литургију и литургијски начин постојања света са истином која подразумева превазилажење смрти и постојање човека као личности, као 

апсолутног и непоновљивог бића; 

уоче да православна уметност приказује свет не онаквим какав је сада, смртан и пролазан, већ какав ће бити у будућем Царству; 
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стекну свест о томе да Црква није од овога света, али да је у свету и да постоји ради спасења света. 

Активности наставника:Излаже наставну јединицу усмено, презентује градиво презентацијом, прати рад ученика, припрема наставне 

материјале, саставља задатке за рад, прати рад ученика, процењује њихове активности и постигнућа и оцењује их. 

Активности ученика:Прате  усмено излагање наставника, прате презентовање градива и наставних јединица, вежбају са припремљених 

наставних материјала, постављају питања, презентују савладано градиво. 

 

Ред. број 

теме/мо

дула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  по 

теми/моду

лу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Увод  

Ученик ће моћи да сагледа садржаје којима 

ће се бавити настава Православног 

катихизиса у току 4. године 

средњошколског образовања; моћи да уочи 

какво предзнање градива Православног 

катихизиса има из обрађеног у претходном 

разреду; бити мотивисан да похађа часове 

православног катихизиса. 

 1 1 0 

2. За живот света  

Ученик ће моћи да препознаје елементе 

свете Литургије; моћи да препозна да је 

благодатно искуство Литургије предокушај 

Царства Божјег; моћи да назре космолошки 

и есхатолошки карактер Литургије; моћи да 

тумачи литургијску молитву после светог 

Причешћа; моћи да схвати да се 

Причешћем задобија отпуштење грехова, 

љубав нелицемерна, смелост према Богу, 

усвојење Царства Божјег. бити свестан да 

се његов живот у Цркви не ограничава на 

време служења свете Литургије. 

Српски језик 

и књижевност 

Историја 

Ликовна 

култура 

Музичка 

култура 

Екологија 

Грађанско 

васпитање 

Социологија 

Филозофија 

Психологија 

9 5 4 
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3. 
Историја и есхатологија 

у Цркви 
 

Ученик ће моћи да схвати да историја има 

есхатолошко усмерење; моћи да схвати 

разлог за гоњење хришћана у римском 

царству; моћи да схвати да нема суштинске 

разлике између светосавског и хришћанског 

етоса; моћи да наброји неке српске 

светитеље и да објасне како су они служили 

Богу и ближњима; моћи да доведе у везу 

виђење таворске светлост са исихастичком 

праксом; бити свестан могућности 

мистичког опита заједнице са Богом.  

Српски језик 

и књижевност 

Историја 

Ликовна 

култура 

Музичка 

култура 

Екологија 

Грађанско 

васпитање 

Социологија 

Филозофија 

Психологија 

12 10 2 

4. 
Хришћанство у 

савременом свету 
 

Ученик ће постати свестан да је егоизам 

суштински проблем човековог друштва, јер 

разара заједницу; моћи да критички 

вреднује проблеме савремене цивилизације 

у светлу искуства Цркве (савремено 

схватање слободе, љубави, другог човека); 

моћи да промишља о разлозима постојања 

болести и како се носити са њима са 

православног становишта; моћи да схвати 

да су болести зависности последица 

неиспуњености смислом и правим 

животним садржајима; бити свестан да 

личност ниједног човека не сме да буде 

сведена на предмет, ствар или број;  бити 

свестан значаја јединствености, вредности 

и непоновљивости сопоствене личности и 

личности других људи;  бити свестан да је 

деперсонализација исто што и 

десакрализација човека; моћи да увиди да је 

Српски језик 

и књижевност 

Историја 

Ликовна 

култура 

Музичка 

култура 

Екологија 

Грађанско 

васпитање 

Социологија 

Филозофија 

Психологија 

8 7 1 
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лек против опредмећења човека – искуство 

Цркве и да личност не  постоји без 

заједнице слободе и љубави;  да схвати да 

је насиље немогуће ако је други за мене 

личност 

5. 
Тачно изложење 

православне вере 
 

Ученик ће моћи да уочи у којој мери је 

напредовао и савладао градиво 

Православног катихизиса 

Српски језик 

и књижевност 

Историја 

Ликовна 

култура 

Музичка 

култура 

Екологија 

Грађанско 

васпитање 

Социологија 

Филозофија 

Психологија 

2 1 1 

Начини 

оцењивања 

Усмено испитивање,  

писмено испитивање, 

посматрање понашања  ученика 

Укупно: 32 24 8 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

Катихизација (веронаука, изучавање истине вере) јесте литургијска делатност. То значи да је она заједничко дело катихете (вероучитеља) и 

његових ученика. Свака истина вере предаје се и преноси као реалност самога живота, као опис искуства, првенствено као реалност живота у 

Цркви и опис њеног искуства. Нема и не може бити апстрактних истина и аксиома. Катихеза ("веронаука") не постоји ради гомилања података и 

информација или у служби теоретског "знања о вери" него као мистагогија, увођење у праксу живота и отварање могућности да ученик и лично 

усвоји искуство Цркве кроз слободно учешће у њеном животу, првенствено у њеној Литургији. 

Наставни процес ће имати свој пуни смисао и успех заједничким учешћем катихете (вероучитеља) и његових ученика у Литургији и у свим 

облицима и изразима живота у Цркви. 



Машинска школа „Радоје Дакић“ 2018 -2022. 

 

 

863 

Катихета (вероучитељ) дужан је да помогне својим ученицима да превазилазе неповерење према другима и да се истовремено ослобађају 

претеране и нездраве заокупљености собом и својим стварним и привидним проблемима. Часови катихизиса (веронауке) биће, следствено, 

усмерени на изграђивање поверења, љубави и заједништва међу ученицима у одељењу и у школи, као и у односу према људима уопште. 

Развијање овакве животне оријентације код ученика биће праћено и неговањем осећања одговорности за животну средину и за природу као 

целину. 

Притом ученици треба да осете да остваривање јединства са другима нипошто не значи опасност по њих, понајмање пак значи укидање личне 

различитости и особености. Напротив: прихватајући једни друге и показујући узајамну љубав, млади - и сви људи - истовремено чувају, поштују 

и унапређују своју и туђу личност, односно личну самосвојност сваког појединца. 

У складу са оваквим циљем наставног процеса, при обради наставних јединица - заступљеној и овде, као и у основној школи, првенствено на 

динамичан начин и дијалошким методом - треба ставити нагласак више на доживљајно, а мање на сазнајно, више на формативно, а мање на 

информативно. Циљ ће бити постигнут ако ученик, уз несебичну и ненаметљиву помоћ свога катихете, открије и себе и друге као непоновљиву 

вредност, а свој животни програм дефинише као трајни подвиг прихватања и поштовање других, стицања поверења и љубави према њима. 

Притом би он спонтано препознао Цркву као простор остваривања личности и заједнице, а једног у Тројици Бога као извор и пуноћу тога датог и 

задатог животно-вредносног програма. 

Опште напомене 

Оно што је најважније и што је основни циљ катихизиса јесте то да ученици постану чланови Литургијске заједнице. Јер, Литургија, као живо 

присуство Христа и као икона вечног постојања природе и човека, треба да дâ ипостас, односно да оцрквени и да дâ смисао нашем историјском 

живљењу. Зато треба, кад год је то могуће, ученике доводити, или упућивати на Литургијска сабрања. 

У току сваке године, конкретно пре свих наилазећих великих празника, како Господњих, тако и Богородичиних и светитељских, треба упознати 

ученике са историјом настанка празника и садржином догађаја који се славе. Кад је реч о светитељским празницима посебну пажњу треба 

обратити Србима светитељима: Св. Сави, Св. Симеону, на празник Видовдан итд. Ученици би требало да се упознају и с личностима светитеља 

које славе као Крсну славу. (У ту сврху треба пре свега користити житија тих светитеља која се могу наћи у: Јустин Поповић, Житија светих, 

Ћелије, Ваљево, а затим и осталу пригодну литературу). 

Такође, пре почетка Васкршњег поста, треба упознати ученике с његовом садржином и циљем, као и са богословском подлогом поста и његовом 

важношћу за човека. (Најпогоднија литература за то јесте: А. Шмеман, Велики пост, Крагујевац, последње издање.) 
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Образовни профил:Техничар за роботику 

Предмет:Флексибилни производни системи 

Разред: Четврти 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 128 96  30 254 

Недељни 4 3   7 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ: 

Циљ наставе наставног предмета Флексибилни производни системи је да ученици , с једне стране, стекну опширна и детаљна знања из структуре, 

конструкције и анализе флексибилних производних система, како и употребе експертних система у тој области, а да,с друге стране кроз вежбе, 

савладају у пракси програмирање нумерички управљаних машина. 

Задаци: 

-стицање основних знања из структуре једног производног система, његовог пројектовања, видова технологије и логика одвијања технолошког 

процеса ; 

-оспособљавање за примену јединствених метода за пројектовање интегралног производног система на бази кибернетског процеса; 

-стицање навика алгоритамског поступка у решавању методологије анализе и синтезе једног производног система; 

-стицање основних знања из структуре једног флексибилног аутоматизованог система, програмирања рада управљчких система у флексибилној 

аутоматизацији; 

-оспособљавање за рад на високо аутоматизованим системима. 

Активности наставника:Образложење циља сваке теме, излагање уз примену очигледних наставних средастава: литератуте, калалога, CNC 

машина са прибадајућом опремом, алата и прибора, демонстација рада на CNC машинама, праћење и усмеравање рада ученика при изради 

техничко технолошке документације и практичног рада на CNC машинама, оцењивање.  

Активности ученика:Праћење излагања наставника, израда техничко технолошке документације, коришћење потребних алата и прибора, 

практичан рад на CNC машинама и флексибилној производној ћелији, израда радних предмета на основу техничко технолошке документације, 

оптимизација програма, мерење и контролисање, самопроцењивање. 
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Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 

Образовн

и 

стандард

и 

Исходи по наставној 

теми/модулу 
Корелација 

Број 

часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. 

Ручно програмирање CNC 

бушилица глодалица 

 

- зна организацију рада у 

кабинету 

- разликује опрему   

- зна функције за дефинисање 

начина кретања 

- зна функције кружне 

интерполације 

- зна функције за дефинисање 

система програмирања 

- зна функцију G72 

- дефинише програм за CNC 

бушилицу, глодалицу 

Техничко цртање, 

компјутерска графика, 

технологија обраде, машински 

материјали технолошки 

поступци, енглески језик 

20 17 3 

2. 

Основи програмирања 

дигиталних и аналогних 

рачунара 
 

- познаје структуру 

аналогних и дигиталних 

рачунара 

- зна основне принципе рада 

аналогних и дигиталних 

рачунара 

 

16 13 3 

3. 

Аутоматско програмирање 

CAD/CAM производних 

система  

 

- познаје основе машинског 

програмирања 

- познаје елементе АРТ језика 

- познаје геометрију и 

кинематику АРТ-језика 

- примењује елементе АРТ 

језика 

- пише програм у АПТ 

програмском језику 

-  пројектује технологију 

 

20 17 3 
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4. 

Припрема рачунара у 

управљању производним 

системима 
 

- примењује елементе 

машинског програмирања, 

- програмира једноставније 

примере 

 

16 12 4 

5. 

Врсте управљања производним 

системима 

 

- разликује системе 

управљања по нивоима 

управљања, 

- препознаје ФПС, 

- препознаје мерну машину са  

CNC управљањем 

 

8 6 2 

6. 

Флексибилни производни 

системи 

 

- дефинише ФПС, 

- препозна начин 

функционисања ФПС-а, 

- објасни начин 

функционисања ФПС-а 

- програмира израду комада у 

ФПС-у, 

- управља токовима алата у 

ФПС-у 

 

18 16 2 

7. 

Транспортни системи у ФПС-у 

 

- наведе транспортне системе, 

- дефинише поделу 

транспортних система, 

- објасни рад конвејера, 

- објасни рад робоколица 

 

10 8 2 

8. 

Софтверски програмибилно 

вођење аутоматских система 

 

- препозна аутоматски вођене 

системе 

- објасни начин 

функционисања аутоматси 

вођених система 

 

10 8 2 
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9. 

Интегрални технолошки 

системи 

 

- дефинише ИТС, 

- препозна начи 

функционисања ИТС-а, 

- објасни начин 

функционисања ИТС-а 

- управља токовима алата у 

ФПС-у 

 

10 8 2 

Начини 

оцењивања 

-праћење остварености исхода 

-усмено излагање 

-активност на часу 

-писана техничко технолошка 

документација 

-практичан рад на машини 

                                                                     Укупно: 128 108 20 

ВЕЖБЕ 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 

Исходи по наставној 

теми/модулу 
Корелација 

Број 

часова  

по 

теми/мод

улу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. 

Увод 

 

По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да: 

-разуме и поштује правила 

понашања на радном месту, 

са средствима заштите на 

раду 

 

2 / 2 

2. 

Нумерички управљане 

глодалице и обрадни центри 

 

По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да: 

-зна поделу НУ глодалица и  

ОЦ-а  

-зна главне делове НУ 

глодалица 

Технологија обраде, 

Флексибилни производни 

системи,теорија 
2 / 2 
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-зна главне делове УЈ 

-зна погонске системе за гл. и 

пом. кретање 

-зна мерне системе 

3. 

Управљачка јединица  

 

По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да: 

-познаје тастатуру 

-разуме методологију 

уношења програма 

-изврши корекције програма  

Технологија обраде, 

Флексибилни производни 

системи,теорија 
4 / 4 

4. 

 

Управљање машином у 

ручном режиму рада 

 

По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да: 

- помери носача алата у 

правцу појединих oca до 

унапред задатих вредности 

-регулише броја обртаја и 

помака 

-укључи и искључи расхладно 

средство 

-измени алат 

Технологија обраде, 

Флексибилни производни 

системи,теорија 

8 / 8 

5. 

Припрема  алата  за  

нумерички  управљане  

глодалице  и обрадне центре  
 

По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да: 

-подеси алате ван машине и 

на машини са дефинисањем 

корекција 

постави алата у магацин алата 

Технологија обраде, 

Флексибилни производни 

системи,теорија 
6 / 6 
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6. 

Обрада глодањем  

коришћењем  линеарног  и  

циркуларног  кретања  у  

различитим  равнима  

  

По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да:  

-изради комплетну 

документацију и програм 

-постави алате на машину и 

унесе корекције 

-Изради радни предмет на 

основу написаног програма, 

мерења и контролисања 

Технологија обраде, 

Флексибилни производни 

системи,теорија 

12 / 12 

7. 

Обрада  глодањем  

коришћењем  циклуса  и  

подпрограма 
 

По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да:  

-научи да користи циклусе за 

израду џепова 

-научи да користи циклусе за 

бушење 

 

Флексибилни производни 

системи,теорија 
8 / 8 

8. 

Програмирање  у  погону   

 

 

По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да: 

- зна основе дијалог 

програмирања; структура 

дијалог програма 

-зна контурно програмирање 

и контурне елементе 

-зна функције постављања 

контуре (симболичке и 

графичке) 

-постави и едитује контурне 

елемената 

-постави циклусе 

повеже контурне и 

технолошке параметаре у 

дијалог програм. 

Технологија обраде, 

Флексибилни производни 

системи,теорија 

8 / 8 
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9. 

Аутоматско  програмирање  

 

По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да:  

-зна фазе аутоматског 

програмирања. 

-дефинише геометрију 

-дефинише технологију 

-провери програм 

симулацијом и уради 

трансфер програма у 

управљачку јединицу машине 

-дефинише корекцију алата и 

унесе у управљачку јединицу. 

Технологија обраде, 

Флексибилни производни 

системи,теорија 

14 / 14 

10. 

Основе  флексибилне  

производње  са  основним  

појмовима  и  дефиницијама  

 
 

По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да:  

-зна појамове и циљеве 

флексибилне аутоматизације, 

-зна о флексибилној ћелији 

-зна о флексибилној линији 

-зна о аутоматизованим 

фабрикама 

Технологија обраде, 

Флексибилни производни 

системи,теорија 

6 / 6 

11. 

Структура и начин 

функционисања ФПС-а   

 

 

По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да:  

-разуме структуру и логику 

повезивања 

примени алгоритам 

функционисања и адекватан 

начин програмирања 

Технологија обраде, 

Флексибилни производни 

системи,теорија 

12 / 12 
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12. 

Методологија израде програма  

са потребном  документацијом 

 

По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да:  

-укључи и искључи 

компоненте система. 

-Ддфинише програм за све 

компоненте система 

(NU/CNC машине и робот). 

-изради дијаграм-лгоритам 

функционисања за дате радне 

предмете са дефинисањем 

тачака путање робота и 

условима кретања 

изради комплетну 

документацију и програм за 

CNC машине и робота са 

провером програма и израдом 

радних предмета 

Технологија обраде, 

Флексибилни производни 

системи,теорија 

14 / 14 

13. 

Блок - настава 

 Израда матурских радова 

 

30 / 30 

Начини 

оцењивања 

Израда графичких радова и усмена 

провера знања                                                                      Укупно: 126 / 61 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

      Изучавањем овог предмета ученици треба да повежу знања претходних предмета и упознају могућности флексибилног аутоматизованог 

система. Предмет се изучава у III и  IV разреду , па је потребно обезбедити везу између појмова који се обрађују у континуитету у две године 

учења. Од посебног је значаја корелативна повезаност овог предмета са Технологијом обраде, Технолошким поступцима и Конструисањем 

применом рачунара, а у циљу потпунијег разумевања материје овог предмета. Посебан акценат у обради овог предмета треба дати припреми и 

реализацији постављених вежби овим програмом. Обрадом овог предмета ученици терба да буду оспособљени да користе урађене нумеричке 
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програме за рад флексибилних производних система, као и да самостално могу програмирати једноставније технолошке поступке, који се могу 

реализовати на овим системима. Ова оспособљеност се постиже и проверава кроз реализацију програмом постављених вежби у III и  IV разреду. 

       У III разреду је за реализацију вежби одвојен фонд од 70 часова и 42 часа у блоку, а у IV разреду је за вежбе намењено 96 часова и 30 часова у 

блоку. У реализацији вежби овог предмета одељење се дели на (3) групе. Поступак обраде сваке вежбе са свим релевантним податцима за вежбу 

уноси се у практикум вежби, који је по свом садржају и начину вођењеа унапред дефинисао предметни наставник. Практикум се оцењује, а свака 

вежба брани пред предметним наставником и као таква улази у годишњу оцену из овог предмета. 

        Структура вежби које се реализују у III разреду је одређена програмом предмета. Пре почетка реализације вежби ученике је потребно 

упознати са структуром вежби, начином њихове реализације и начином вођења практикума вежби, а потпм се приступа љиховој реализацији 

према утврђеном наставном плану и програму.У току вежби предметни наставник је дужан да обезбеди поступност у излагању садржаја и 

огледност вежби, да пружи сваком ученику могућност да савлада програмирање једног нумерички управљаног струга, проверу програма на 

симулатору, као и израду дела на нумерички управљаном стругу. 

        Вежбе које су планиране у  IV разреду одређене су програмом предмета и тераба их реализовати тако да ученици савладајупрограмирање 

нумерички управњане глодалице и стекну основна знаља о програмирању обрадних центара. При савладавању наставних садржаја предмета 

Флексибилни производни системи треба имати у виду да ученици овог смера не треба да савладају у потпуности вештину рада на одређеној 

нумерички управљаној машини, већ треба да повежу садржаје више предмета и стекну мултидисциплинарна сазнања, која ће им обезбедити 

способност да повежу програмирање и рад једне флексибилне производне ћелије, састављене од две нумерички управљане машине и једног 

индустријског робота, као и да спознају љену функцију у аутоматизованој производњи.Такође, треба да уоче значај, као и да савладају основе 

аутоматског програмирања. 

       И у III и  IV разреду планирана је блок настава, са по (42) и (30) часова у години.Часове блок наставе предметни наставник треба да 

испланира у распореду на повољном месту, што подразумева да су смештени иза важних и великих целина. На часовима блок нставе ученици 

треба да реализују самосталне, потпуно заокружене задатке, којиполазе од развијања технолошког поступка , преко одабира алата, писања и 

симулирања програма, подешавања нумерички управљане машине и алата на љој, па до уноса програма у машину, израде дела на њој и анализе 

изратка. Овакав облик блок наставе у III и  разреду треба да буде испоштован и у и  IV разреду , али и повезан , допуњен и прожет градивим 

вежби из предмета Роботи. 

       При планирању блок наставе из Флексибилних производних система у завршној години терба посебно имати у виду да се она лоцира при 

крају школске године и да се усклади са термином последње вежбе из предмета Роботи, да би се обезбедила што успешнија израда и завршетак 

матурског рада, који треаба да у себи успешно обухвати и уједини градиво оба ова наставна предмета.       Програм  вежби се реализује у 

радионицама за флексибилне производне системе опремљене нумерички управљаним струговима , глодалицама и обрадним центрима , као и 

рачунарским системима за аутоматско програмирање CNC машина. 
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Образовни профил: Техничар роботике 

Предмет:Хидраулика и пнеуматика 

Разред: Четврти 

Службени гласник РС-Просветни гласник:Службени гланик РС, бр. 72/09, 25/11 и 55/13;Правилник је објављен у „ Службеном глснику“ РС-

Просветни гласник, бр. 10/2014 од 19.8.2014.године, а ступио је на снагу 27.8.2014. 

Годишњи и недељни фонд часова 

 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 64 32 / / 96 

Недељни 2 1 / / 3 

 

Циљ и задаци предмета 

 Циљ наставе наставног предмета Хидраулика и пнеуматика је савладавање теоријских и практичних знања из области основних закона 

хидраулике и пнеуматике, као и делова хидрауличких и пнеуматских система и повезивање тих знања са наставним садржајима из одговарајућих 

корелативних предмета. 

Задаци наставе наставног предмета Хидраулика и пнеуматика су: 

 - упознавање преноса енергије флуидима, примена, могућности, својства, предности и недостаци хидрауличних и пнеуматских система 

преноса енергије, 

 - изучавање основних својстава и карактеристика флуида, струјања, отпора струјања и других појава, 

 - стицање знања о функцији, примени, конструкционим решењима хидрауличних и пнеуматских уређаја, 

 - упознавање и примена симбола уређаја при пројектовању хидрауличних и пнеуматских система, 

 - упознавање начина испитивања хидрауличних и пнеуматских уређаја и система и мерења њихових параметара, 

 - стицање знања о основним начелима компоновања, уградње, одржавања и експлоатације хидрауличких и пнеуматских система.  

Активности наставника: 

- Посредовање између ученика и градива ( усмеравање да градиво иде у сусрет ученику, а ученик градиву ); 

- Помоћ у вођењу, и вођење процеса учења; 

- Предавањем , дискусијом и израдом задатака упознати ученике са основним електронским елементима и склоповима; 

- Омогућити ученицима да сами изводе закључке; 

- Подстицати ученике на учење; 

- Инсистирати на систематичности у раду и поштовању принципа и правила рада; 



Машинска школа „Радоје Дакић“ 2018 -2022. 

 

 

874 

- Инсистирати на практичној примени стечених знања; 

- Оцењивањем мотивисати ученике за учење; 

- Оцењивањем проценити ниво постигнућа ученика; 

- Идентифовати  напредак у учењу и постигнућима ученика 

Активности ученика: 

-Мобилисање претходних знања и искустава; 

 -Самостално проналажење информација 

-Уочавање, дефинисање и решавање проблема 

-Индивидуални рад на текстовима из дате области 

- Јавно саопштавање о неком садржају 

- Аргументовано дискутовање о проблему из области 

- Анализа проблема и слободно размишљање и истраживање о датим проблемима у област 

 

Ред. 

број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Увод  

По завршетку теме ученик ће бити у стању да 

- објасни историјски развој хидраулике и 

пнеуматике са областима примене, појам флуида 

и физичка својства 

- разуме опште о преносу енергије. 

Техничко 

цртање 

Машински 

материјали, 

машински 

елементи 

1 1 / 

2. Хидраулика  

- разликује пумпе према принципу рада 

- опише притисак и преношење притиска кроз 

течности, Паскалов закон иосновни принцип 

дејства хидростатичког система 

- разликујепараметре хидросистема и јединице 

мерења; 

- опишерадни флуид хидросистема; 

- опише утицај радног флуида на функцију 

уређаја и система и избор радног флуида; 

Технологија 

машинске 

обраде, 

моделирање 

машинских 

елемената и 

конструкција, 

технологија за 

компјутерски 

38+14 20 18+14 



Машинска школа „Радоје Дакић“ 2018 -2022. 

 

 

875 

- објасниструјање флуида у цевима;  

- објасни једначину континуитета, појам средње 

брзине и Бернулијеву једначину невискозног и 

вискозног флуида; 

- Израчунава проточнe површинe цеви,ка-нала и 

др. Струјање, отпоре струјања,про-ток кроз мале 

и велике отворе у танком зи-ду, кроз отворе у 

дебелом зиду и наглавке и зазоре (уске капиларне 

процепе); 

- објасни намену хидрауличних акумулато-ра; 

- разуме хидродинамичко дејство струје на зид 

или препреку. Хидраулички удар; 

- разумеосновни принцип пројектовања 

хидрауличних система; 

- врши прорачун основних параметара, избор 

хидроуређаја; 

- изврши мерења карактеристичних параме тара 

хидрауличних и пнеуматских компоне нти; 

- проналази и отклањанајчешће кварове код 

уређаја и хидросистема;- примењује мере заштите 

на раду 

- чува и одржава мерила. 

управљане 

машине 

3. Пнеуматика  

- разуме примену пнеуматских система и 

увиђапредности и недостатке у односу на друге 

система преношења енергије; 

- објаснистварање кондензата и његово 

одстрањивање из пнеуматског система (уређај за 

спречавање замрзавања конден- зата);- 

разумеизворни уређај у пнеуматским системима 

(компресори и вентилатори);- објасниразводне 

уређаје: клипни,плоча-сти и вентилски 

- проналази и отклања најчешће кварове код 

Програмирање 

за 

компјутерски 

управљане 

машине,аутома

тизација 

производње и 

флексибилни 

производни 

системи, 

25+18 13 12+18 
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уређаја и пнеуматских система;- објасни 

пнеумохидраулички систем;- повезује елементе у 

функционалну цели-ну 

- мери физичке величине у пнеуматском систему 

- испитује исправност система. 

пројектовање 

технолошких 

система, 

практична 

настава 

Начини 

оцењивања 

Праћење остварености исхода,тестови 

знања, активност на часу, праћење 

практичног рада, самосталног практи- 

чног рада, самостални практични рад. 

Укупно: 64+32 34 30+32 

 

Хидраулика 

Вежбе  (18) 

1. Преношење притиска кроз течности - Паскалов закон. 

2. Одређивање степена искоришћења пумпи. 

3. Могућност уградње вентила различитих конструкција у хидрауличним инсталацијама. 

4. Начин управљања извршним уређајима 

5.  Могућност управљања више извршних уређаја 

 

Пнеуматика 

В е ж б е: 

(14 часова) 

1. Контрола и мерење протока 

2. Управљање цилиндром једностраног дејства 

3. Управљање цилиндром двостраног дејства 

4. Регулисање брзине рада извршних уређаја 

5. Остваривање логичких функција у пнеуматским инсталацијама 

6. Могућност управљања више извршних уређаја 

Н а п о м е н а: 

 Вежбе ће се изводити у школском кабинету за хидраулику и пнеуматику, или у кабинету Машинског факултета за хидраулику и 

пнеуматику, као и у  просторијама одговарајућих радних организација према потреби,а по оперативном плану предметног наставника.  
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НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТСТВО) 

Изучавањем овог предмета ученици се упознају са хидрауличким и пнеуматичким компонентама, као и принципима рада хидрауличких и 

пнеуматичких система, изведених у различитим случајевима намене. Објашњења физичких својства течности и гасова треба ислустровати 

практичним примерима, као и позивом на појмове које су изучавали у другим програмским садржајима. Изучавањем пројектовања и градње 

хидрауличких и пнеуматичких система потребно је увек наглашавати законе на којима систем заснива своје деловање, услове у којима је одржива 

примена тих закона, као и начин примене, управљања и одржавања ових система. Од посебног је значаја јасно представити и, по могућности, 

визуелно показати које компоненте обухвата један хидраулички, односно пнеуматички систем у заокруженој целини. При обради компонената у 

сваком систему потребно је дефинисати функцију сваке од компонената, као и начин њиховог представљања на функционалним или блок 

шемама. Хидрауличке и пнеуматичке системе треба изучавати на једноставнијим примерима различите намене, како би ученици схватили 

могућност ширине примене ових система у научној и привредној пракси. 

У току изучавања хидрауличких и пнеуматичких компонената и система, пособну пажњу треба обратити на неке специфичности њихове 

конструкције, на избор материјала, начин повезивања компонената у систему, начину заптивања и  избора заптивног материјала, како би систем 

функционисао без сметњи у раду (појаве пропуштања радног флуида на оствареним спојевима, појаве ударних таласа у систему, појаве 

прегревања система итд.). Због тога треба нагласити да се сваки систем ове врсте пре стављања у функцију мора претходно испитати, под 

ригорознијим условима до 30% (искуствени податак) од номиналних услова у којима ће систем радити. При обради хидрауличких и 

пнеуматичких система и компонената неопходно је, поред узорака компоненти, користити постојећу Серију дијапозитива из Хидраулике и 

пнеуматике, коју је урадио Завод за уџбенике и наставна средства Србије.  

Успешност обрађеног градива из овог предмета, провериће се и потврдити кроз израду (5) практичних вежби које треба реализовати у фонду од 

(17) часова из области хидраулике и (6) практичних вежби из области пнеуматике у трајању од (15) часова. За време реализовања ових вежби 

одељење се дели на две (2) групе. У току реализације вежби ученици воде практикум по прописаним условима од стране наставника о садржају и 

структури практикума, а који мора да обухвати: назив вежбе, цртеж и опис средства – система на коме се вежба реализује, услове реализације 

вежбе, број понављања вежбе, опис испитивања, резултате вежбе и закључак о изведеној вежби. Након обављене и сређене вежбе у практикуму, 

вежба се брани пред предметним наставником, оцењује, а оцена равноправно улази у структуру годишње оцене предмета. 

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

оспособљавати за: самостално проналажење, систематизовање и коришћење информација из различитих извора (стручна литература, интернет, 

часописи, уџбеници); визуелно опажање, поређење и успостављање веза између различитих садржаја (нпр. повезивање садржаја предмета са 

свакодневним искуством, садржајима других предмета и др.); тимски рад; самопроцену ; презентацију својих радова и групних пројеката и 

ефикасну визуелну, вербалну и писану комуникацију. 

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

информације, а оцењивање ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују 

сопствени напредак  у остваривању задатака предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију . 
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Образовни профил: Техничар за роботику 

Предмет: Роботи 

Разред: Четврти 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 96 64 / 30 190 

Недељни 3 2 / / 5 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ:  

циљ наставе наставног предмета Роботи је да ученици стекну основна знања из области роботике као мултидисциплинарне научне области кроз 

изучавање теорије из области роботике система, мехатронских компонената и вештачке интелигенције, као и оспособљавање ученика да ефикасно 

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

Задаци: 

 задаци наставе наставног предмета Роботи су: 

– примена стечених знања у области примене робота кроз дефинисање технолошких задатака и програмирање; 

– стицање основних знања из вештачке интелигенције; 

– стицање основних знања која се односе на пројектовање интелигентних система; 

– оспособљавање за решавање манипулације робота за извршавање појединих група задатака; 

– оспособљавање за разумевање мисаоног процеса који води ка стварању интелигентне технологије; 

– повезивање знања из нумеричке математике, програмирања и логичког размишљања који омогућавају изградњу система за оптимално кретање 

елемената робота за остваривање неког циља. 

Активности наставника: 

Излаже наставну јединицу усмено, презентује градиво презентацијом, демонстрира, прати рад ученика, модерира рад ученика, припрема наставне 

материјале, саставља задатке за рад, прати рад ученика, процењује њихове активности и постигнућа и оцењује их. 

Активности ученика: 
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Прате  усмено излагање наставника, прате презентовање градива и демонстрацију наставних јединица, вежбају са припремљених наставних 

материјала, постављају питања, демонстрирају савладано градиво 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 

Исходи по наставној 

теми/модулу 
Корелација 

Број 

часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрад

а 

Остали 

типови 

часова 

1 Увод 

 По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да: 

- дефинише робота 

- објасни шта је роботика 

- наведе битне догађаје у развоју 

роботике 

 2 2 0 

2 Функционална структура робота 

 По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да: 

- разликује подсистеме робота 

- објасни улогу сваког од 

подсистема и везу између њих 

- објасни повратну спрегу, 

грешку и како се формира 

управљање 

Техничка механика са 

механизмима, 

електротехника,  

електроника и 

микропроцесори, 

хидраулика и 

пнеуматика  

2 2 0 

3 Кинематика и динамика робота 

 По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да: 

- објасни кинематске парове и 

ланце 

- одреди број степени слободе и 

класу кин. пара и ланца 

- разликује оријентацију и 

позиционирање 

- утврди координатни систем 

робота 

- објасни могуће 

Техничка механика са 

механизмима, 

нумеричка математика 

18 15 3 
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трансформације координатног 

система робота 

- дефинише директан 

кинематички проблем 

4 
Погонски системи, преносници и 

мерни системи код робота 

 По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да: 

- разликује врсте погона и 

њихову намену 

- објасни принцип рада 

електромотора једносмерне 

струје, асинхроног, синхроног и 

корачног мотора 

- разликује хидраулички и 

пнеуматски погон 

- објасни врсте преносника и где 

се и када користе 

- наведе врсте мерних система 

- објасни принципе уградње 

погонског и мерног система 

Техничка механика са 

механизмима, 

електротехника,  

електроника и 

микропроцесори, 

хидраулика и 

пнеуматика технички 

материјали,  

22 17 5 

5 Управљање роботима 

 По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да: 

- објасни функцију управљачког 

система робота 

- објасни различите врсте 

управљања роботима 

- упореди различите врсте 

управљања роботима 

Техничка механика са 

механизмима, 

електротехника,  

електроника и 

микропроцесори, 

програмирање, 

нумеричка математика 

12 10 2 

6 Сензорски системи код робота 

 По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да: 

- објасни функцију сензорског 

система робота 

- наведе типове сензора код 

електротехника,  

електроника и 

микропроцесори, 

хидраулика и 

пнеуматика  

16 13 3 



Машинска школа „Радоје Дакић“ 2018 -2022. 

 

 

881 

робота 

- разликује намену сензора код 

робота 

7 
Роботика и вештачка 

интелигенција 

 По завршетку модула / теме 

ученик ће бити у стању да: 

- објасни појам вештачке 

интелигенције 

- објасни примену вештачке 

интелигенције у роботици 

 програмирање, 

нумеричка математика 

6 4 2 

8 
Извршни уређај индустријског 

робота 

 По завршетку модула / теме 

ученик ће бити у стању да: 

- објасни функцију извршног 

уређаја 

- наведе типове извршних 

уређаја 

- објасни принципе рада 

пнеуматских и магнетних 

хватача  

- упореди различите типове 

завршних уређаја 

Техничка механика са 

механизмима, 

електротехника,  

електроника и 

микропроцесори, 

хидраулика и 

пнеуматика  

10 8 2 

9 Примена робота 

 По завршетку модула / теме 

ученик ће бити у стању да: 

-  наведе категорије примене 

робота 

- објасни начине примене 

робота 

- објасни флексибилну 

технолошку ћелију 

Флексибилни 

производни системи 

8 6 2 

1. Вежба број 1  

По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да: 

- разликује саставне делове 

Нумеричка математика, 

програмирање, техничка 

механика са 
2 1 1 
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робота 

- разуме структуру и логику 

функционисања 

механизмима 

2. Вежба број 2  

По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да: 

- разликује врсте сензора 

- објасни структуру програма 

- учита програм 

Нумеричка математика, 

програмирање, техничка 

механика са 

механизмима 

4 2 2 

3. Вежба број 3  

По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да: 

- формира робота сложене 

структуре 

- програмира робота за рад на 

аутоматизованој линији у 

производњи 

- разуме ограничења и 

могућности за даљу надградњу 

Нумеричка математика, 

програмирање, техничка 

механика са 

механизмима 

4 2 2 

4. Вежба број 4  

По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да: 

- примењује симболи за цртање 

блок-дијаграма, односно за опис 

тока кретања индустријког 

робота при програмирању са 

примерима.  

- ручно програмира кретања 

робота помоћу ручног 

програматора, меморисањем 

тачака у EPROM и RAM 

управљачке јединице робота 

- рукује програматором, 

дефинисањем карактеристичних 

тачака радног простора робота  

Нумеричка математика, 

програмирање, техничка 

механика са 

механизмима 

4 2 2 
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- меморише неколико 

карактеристичних тачака радног 

простора кроз које ће пролазити 

робот кроз неке са отвореном, a 

остале са затвореном „руком" 

- тачке меморише  у спољашњи 

EPROM и RAM управљачке 

јединице робота 

5. Вежба број 5  

По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да: 

- дефинише и нацрта дијаграм 

тока и дијаграм функционисања 

за покретање робота из почетног 

положаја са проласком кроз све 

претходно меморисане тачке 

- напише програм користећи 

програмске наредбе NT, MO, 

ED, RN 

Нумеричка математика, 

програмирање, техничка 

механика са 

механизмима 

4 2 2 

6. Вежба број 6  

По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да: 

- дефинише и нацрта дијаграм 

тока и дијаграм функционисања 

за кретање робота кроз четири 

последње меморисане тачке 

- напише програм користећи 

програмске наредбе IP и DP. 

Нумеричка математика, 

програмирање, техничка 

механика са 

механизмима 
4 2 2 

7. Вежба број 7  

По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да: 

- дефиниише и нацрта дијаграм 

тока и дијаграм функционисања 

за кретање робота до последње 

меморисане тачке са 

Нумеричка математика, 

програмирање, техничка 

механика са 

механизмима 
4 2 2 
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задржавањем у тој тачки 

одређено време, a потом 

враћање у почетни положај 

- напише програм користећи 

програмску наредбу RC 

8. Вежба број 8  

По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да: 

- одреди брзине кретања робота 

и силе стезања при проласку 

кроз претходно дефинисане 

карактеристичне тачке 

користећи програмске наредбе 

GP и SP 

- нацрта дијаграм тока и 

дијаграм функционисања 

-  напише програм 

Нумеричка математика, 

програмирање, техничка 

механика са 

механизмима 

4 2 2 

9. Вежба број 9  

По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да: 

- дефинише и нацрта дијаграм 

тока и дијаграм функционисања 

за кретање у било коју тачку 

радног простора 

- напише програм користећи МС 

програмску наредбу са 

задржавањем одређено време у 

некој тачки и враћање у почетни 

положај са програмском 

наредбом DP и RC 

Нумеричка математика, 

програмирање, техничка 

механика са 

механизмима 

4 2 2 

10. Вежба број 10  

По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да: 

- користи подпрограма за 

циклусе понављања кретања 

Нумеричка математика, 

програмирање, техничка 

механика са 

механизмима 

4 2 2 
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између појединих 

карактеристичних тачака 

користећи програмске наредбе 

GS и РТ 

- дефинише дијаграм тока и 

дијаграм функционисања и  

- напише програм 

11. Вежба број 11  

По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да: 

- пренесе меморисане података 

о карактеристичним тачкама 

радног простора робота из 

EPROM-a у RAM управљачке 

јединице робота и обрнуто 

коришћењем програмских 

наредби WP4 и TR4 

- дефинише карактеристичне 

тачаке радног прост. ФТС-а 

- дефинише стартне тачке 

робота 

- дефинише положај робота у 

односу на палетна места за 

припремке и изратке PAL MA 1 

и PAL MA 2 тј. PAL (1-4) и PAL 

(5-8) 

- дефинише тачке постављања 

радних предмета на машинама 

CP-ONO и Fi-ONO 

- дефинише тачке чекања робота 

за време одвијања процеса 

обраде на машинама MA1 и 

МА2 

Нумеричка математика, 

програмирање, техничка 

механика са 

механизмима 

4 2 2 
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12. Вежба број 12  

По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да: 

дефинише дијаграм тока, 

дијаграм функционисања и 

напише програма за кретање 

робота од палетног места 1 до 

радног простора машине са 

одговарајућим припремком и 

његовим позиционирањем у 

положај за стезање на машини 

Нумеричка математика, 

програмирање, техничка 

механика са 

механизмима 

4 2 2 

13. Вежба број 13  

По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да: 

- дефинише дијаграм тока и 

дијаграм функционисања 

- напише програм за кретање 

робота од палетног места 1 са 

узимањем приппремка до 

палетног места 2 са одлагањем 

припремка 

Нумеричка математика, 

програмирање, техничка 

механика са 

механизмима 

4 2 2 

14. Вежба број 14  

По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да: 

- дефинише дијаграм тока и  

дијаграм функционисања 

- напише програм за кретање 

робота од машине са узимањем 

радног предмета до положаја за 

чекање ван радног простора 

машине 

Нумеричка математика, 

програмирање, техничка 

механика са 

механизмима 

4 2 2 

15. Вежба број 15  

По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да: 

- дефинише дијаграм тока и 

дијаграм функционисања 

Нумеричка математика, 

програмирање, техничка 

механика са 

механизмима 

10 3 7 
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система који се састоји из 

палетних места за припремке и 

израдке, две машине са 

уређајима за стезање и робота 

- дефинише све потребне услове 

и ограничења и напише 

програме за ове машине струг и 

глодалицу и програм за робота 

да би остварио кретање кроз све 

претходно дефинисане тачке 

радног простора: узимање 

припремка из палетног места, 

постављање припремка на 

машииу, склањање робота из 

радног простора машине за 

време процеса обраде, узимање 

обратка no завршеном процесу 

обраде, постављање припремка 

на следећу машину, склањање 

из радног простора машине за 

време процеса обраде, узимање 

израдка и одлагање у од-

оварајуће палетно место 

16. Блок настава  

По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да: 

- самостално изради матурски 

рад 

Флексибилни 

производни системи 
30 / 30 

Начини 

оцењивања 

усменим путем, самостални практични 

рад,  посматрање активности на часу 
                                                                     Укупно: 190 108 92 
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Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

Изучавањем овог предмета даје се могућност ученицима да упознају роботизацију савремене индустријске производње. Изучавањем овог градива 

ученици треба да упознају функционалну структуру робота и међусобну повезаност елемената структуре у функ ционалну целину, пренос 

кретања и оптерећења механизама робота током опслуживања производних система, управљањем роботима током раду и програмирање рада 

робота за одређене технолошке процесе. Основна карактеристика овог предмета је његова интердисциплинарност, што захтева увећани напор 

професора у припреми наставе и ученика за разумевање и усвајањем обређених појмова, јер је потребно повезати материју из више наставних 

области. 

Имајући у виду да се ради о проблематици предмета из домена високих технологија, то се ова настава мора изводити у посебно формираном и 

изузетно опремљеном кабинету. Неопходно је обезбедити потребне услове, да сваки ученик самостално уради свих (15) вежби за (66) часова. 

При реализацији вежби из предмета Роботи одељење се дели на (3) три групе. У току обављања вежби ученици воде практикум вежби на начин 

како то предметни наставник одреди по облику, садржају, начину и структури. Свака урађена вежба брани се пред предметним наставником, 

оцењује се и улази у структуру годишње оцене предмета. Ове вежбе реализују се на следећи начин: првих три (3) вежбе, за које је издвојено десет 

(10) часова, намењено је за упознавање са едукативним комплетом за формирање робота. У току тих вежби ученици треба да усвоје основну 

логику и правила за формирање једноставног робота, науче да програмирају најјед ноставнији робот, као и робот са додатним компонентама 

(сензори, камера итд.), и да се на крају упознају са могућностима укључива ња таквих робота у аутоматизовану производну линију. 

У току следећих једанаест (11) вежби, за које је намењено (44) часа, ученици треба да поступно и у целини сагледају и савла дају начин 

функционисања и програмирања једног индустријског робота. Ученици финализују изучавање ове области кроз послед њу, петнаесту вежбу која 

треба да обухвати и уобличи цело дотадашње градиво, а то је и разлог због кога је за њу издвојено дванаест (12) часова. Обзиром да је цео садржај 

вежби из предмета Роботи, а посебно садржај последње вежбе, у целости прожет и повезан са градивом предмета Флексибилни производни 

системи, неопходно је ускладити време извођења ове вежбе са блокнаставом из Флексибилних производних система, како би та спрега што више 

допринела свеукупном знању ученика и омогућила успешну реализацију матурског рада (који треба да представља симбиозу свих дотадашњих 

сазнања из стручних области, а посебно из предмета Роботи и Флексибилни производни системи). 

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

оспособљавати за: самостално проналажење, систематизовање и коришћење информација из различитих извора (стручна литература, интернет, 

часописи, уџбеници); визуелно опажање, поређење и успостављање веза између различитих садржаја (нпр. повезивање садржаја предмета са 

свакодневним искуством, садржајима других предмета и др.); тимски рад; самопроцену; презентацију својих радова и групних пројеката и 

ефикасну визуелну, вербалну и писану комуникацију. 

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

информације, а оцењивање ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују 

сопствени напредак у остваривању задатака предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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Образовни профил: ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ 

ОПШТЕОБРАЗОВНИ 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД УКУПНО 
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О 

ГОДИШЊ

Е 
НЕДЕЉНО 

ГОДИШЊ

Е 

Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В 

1.  Српски језик и књижевност 3  111   3  102   3  102   3  93   12  408   

2.  Страни језик 2  74   2  68   2  68   2  62   8  272   

3.  Физичко васпитање 2  74   2  68   2  68   2  62   8  272   

4.  Математика 3  111   3  102   3  102   3  93   12  408   

5.  Рачунарство и информатика  2  74                  2  74  

6.  Историја 2  74                  2  74   

7.  Ликовна култура 1  37                  1  37   

8.  Географија      2  68             2  68   

9.  Хемија 2  74                  2  74   

10.  Биологија      2  68             2  68   

11.  
Социологија са правима 

грађана 
               2  62   2  62   

Б: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 1  37   1  34   3  102   3  93        

1. 
Грађанско васпитање/ 

Верска настава 
1  37   1  34   1  34   1  31   4  136   

2. 

Изборни предмет према 

програму образовног 

профила* 

          2  68   2  62   4  130   

Укупно А1+Б: 16 2 592 74  15  510   
11 

13* 
 

374 

442

* 

  
13 

15* 
 

403 

465

*  

  
55 

59* 
2 

1879 

2009

* 

74  

Укупно: 18 666  15 510  11 /13* 
374 

/442* 
 13/15* 403/465*  57/61* 

1953/ 

2083* 
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Б. СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 

(теорија, вежбе, практична настава) 

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД УКУПНО 

Разредно часовна настава 

Н
ас

та
в
а 

у
 б

л
о
к
у
 

го
д

. 

Разредно часовна настава 

Н
ас

та
в
а 

у
 б

л
о
к
у
 

го
д

. 

Разредно часовна настава 

Н
ас

та
в
а 

у
 б

л
о
к
у
 

го
д

. 

Разредно часовна настава 

Н
ас

та
в
а 

у
 б

л
о
к
у
 

го
д

. 

Разредно часовна настава 

Н
ас

та
в
а 

у
 б

л
о
к
у
 

го
д

. 

НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ 

Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В 

1. Техн. цртање са нац. геометријом  2  74                  2  74  

2. Физика  2  74                  2  74   

3. Механика 3  111                  3  111   

4. Основи електротехнике 3 1 111 37  2 1 68 34            5 2 179 71  

5. Техничка механика са менаниз.      3  102             3  102   

6. Машински елементи      2 2 68 68            2 2 68 68  

7. Електроника      2 1 68 34            2 1 68 34  

8. Програмирање       2  68             2  68  

9. Електромашинска припрема  3  111      60            3  111 60 

10. Хидраул. и пнеумат. компоненте       2  68 30            2  68 30 

11. 
Хидраулични и пнеуматски системи 

као објекти управљања 
           3  102 30       3  102 30 

12. 
Дигитална електроника и 

микроконтролери  
          2 2 68 68       2 2 68 68  

13. Системи управљања у мехатр.           2 2 68 68 30      2 2 68 68 30 

14. Елект. погон и опрема у мехатр.           3 2 102 68 30      3 2 102 68 30 

15. 
Моделирање са анализом елемената 

и механизама  
           3  102        3  102  

16. Програмб. логички контролери                1 2 31 62  1 2 31 62  

17. Мехатронски системи                2  62  30 2  62  30 

18. 
Тестирање и дијагностика 

мехатронских система 
                5  155 30  5  155 30 

19. 
Одржавање и монтажа мехатронских 

система 
                5  155 30  5  155 30 

20. Предузетништво                 2  62   2  62  

Б: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ           2  68   2     2     

2. 
Изборни предмет према програму 

образовног профила 
          2  68   2     2     

УкупноА2+ Б: 8 6 296 222  9 8 306 272  9* 12 306* 408 90 5* 14 155* 434 90 29 38 1063* 1225 270 
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Укупно часова на годишњем  нивоу 14 491 17 668 19/21* 804* 19* 589* 76 2669* 

 

 

*Ученик бира предмет једном у току школовања у трећем или четвртом разреду  

А2:  Листа изборних програма 

Стручни изборни програми 

Обрада метала у пластичном стању* 

Репаратура машинских делова* 

Мехатроника* 

Управљање системом  квалитета * 

Напомена: * Ученик изборни програм  бира једном  трећем или четвртом разреду 

Рб Листа изборних предмета 
РАЗРЕД 

I II III IV 

Општеобразовни предмети 

1. Изабрана поглавља математике   2 2 

2. Екологија и заштита животне средине*   2 2 

3. Историја (одабране теме)*    2 2 

4. Психологија*     2 2 

5. Физика*   2 2 

6. Биологија*   2 2 

7. Музичка култура*   2 2 

8. Логика са етиком*   2 2 
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 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  70 70 70 62 272 

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. 

 

 



Машинска школа „Радоје Дакић“ 2018 -2022. 

 

 

893 

Остваривање школског програма по недељама 

  I  РАЗРЕД II  РАЗРЕД III  РАЗРЕД IV  РАЗРЕД 

Разредно-часовна настава 35 35 35 31 

Менторски рад (настава у блоку, пракса) 2 2 2 3 

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 групи 
В Б 

I Рачунарство и информатика 70  15 

 

Разред Предмет 

Годишњи фонд часова 

Број ученика 

у групи до 

**Потребно 

ангажовање 

помоћног 

наставника 
В ПН Б 

I 

Техничко цртање 140   15 не 

Мерење и контрола квалитета 70  30 10 да 

Практична настава  140 30 10 да 

II 

Машински елементи  70   10 да 

Електротехника и електроника 70   10 да 

Компјутерска графика 
 

105 
  

 

10 

 

не 
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Технологија машинске обраде 70   10 не 

Технолошки поступци са контролом 70   10 да 

Практична настава  140 60 10 да 

III 

Хидраулика и пнеуматика 70   10 да 

Моделирање машинских елемената и конструкција 105   10 да 

Технологија за компјутерски управљане машине 140  30 
10 

да 

Програмирање за компјутерски управљане машине 70   
10 

не 

Пројектовање технолошких система 210  30 10 да 

IV 

Програмирање за компјутерски управљане машине 217   10 не 

Пројектовање технолошких система 186  90 10 да 

Предузетништво 62   15 не 

 

**Часове вежби, практичне наставе, практичне наставе у блоку, вежби у блоку реализује предметни наставник,  а помoћни наставник обавља послове припреме за 

извођење часова вежби, практичне наставе, практичне наставе/вежбе у блоку. Под непосредним руководством наставника демонстира радни задатак, пружа помоћ при 

раду са ученицима на часовима вежби, практичне наставе, практичне наставе/вежби у блоку (у кабинету, специјализованој учионици, радионици школе) за обављање 

одређених послова и радних задатака. 

Планира и требује потребне материјале и средства за рад на часу. Обавља радне задатке за које ученици нису компетентни. 

Место реализације наставе, програма вежби, практичне наставе, практичне наставе у блоку дефинисано је у делу „ПРЕПОРУЧЕНО УПУТСТВОЗА 

ОСТВАРИВАЊЕ МОДУЛА“. 
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Први разред 

Образовни профил: Техничар мехатронике 

Предмет: Српски језик и књижевност 

Разред: Први 

„Службени гласник РС-Просветни гласник:" бр. 10/2014 од 19.8.2014. 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок настава Укупно 

Годишњи 111 / / / 111 

Недељни 3 / / / 3 

Циљ и задаци предмета 

Циљ: 

- 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. 

Задаци: 

- Настава језика (знања о језику, способност служење језиком и васпитна улога наставе језика). Ученици треба да:  
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o овладају знањима о српском књижевном језику;  

o стекну вештине и способности његовог коришћења у општењу са другима, у писменом и усменом изражавању, приликом учења, 

образовања и интелектуалног развоја;  

o поштују матерњи језик, негују српски језик, традицију и културу српског народа, националних мањина, етничких заједница и других 

народа;  

o унапређују културу језичког општења, у складу са поштовањем расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне 

равноправности, са развијањем толеранције и уважавања различитости и са поштовањем и уважавањем других језика и других култура.  

- Настава књижевности (усвајање књижевних знања, развијање читалачких вештина и афирмисање васпитних вредности путем 

књижевности). Ученици треба да:  

o упознају репрезентативна дела српске књижевне баштине и дела опште књижевности, њихове ауторе, поетске и естетске вредности;  

o негују и развијају читалачке компетенције и интерпретацијске вештине посредством којих ће се упознавати са репрезентативним 

књижевним делима из историје српске и опште књижевности, читати их и тумачити у доживљајној и истраживачкој улози;  

o развијају литерарне афинитете и постану читаоци рафинираног естетског укуса који ће умети да на истраживачки, стваралачки и активан 

начин читају књижевна дела свих жанрова, вреднују их, говоре о њима и поводом њих;  

o усвоје хуманистичке ставове, уверења и систем вредности;  

o оспособе се за поуздано морално просуђивање, опредељивање за добро и осуду насилништва и нечовештва, одбацивање свих видова 

агресивног и асоцијалног понашања и за развијање самосвести и личне одговорности;  

o подстичу на саосећање са ближњима и одговорност према другом;  

o развију врлине разборитости и равнотеже и мудрости.  

- Општи задаци. Ученици треба да:  

o развијају и негују стваралачки и истраживачки дух у процесу учења и у примени стечених знања;  

o развијају и негују методичност и методичка поступања приликом овладавања сложеним и обимним знањима;  

o усаглашено са општим исходима учења, као и усклађено са узрастом и способностима, даље развијају знања, васпитне вредности и 

функционалне вештине које ће моћи да користе у даљем образовању, у професионалном раду и у свакодневном животу;  

o развијају лични и национални идентитет и осећање припадности држави Србији;  

o формирају вредносне ставове којима се чува национална и светска културна баштина;  

o буду оспособљени за живот у мултикултуралном друштву.  

Активности наставника: 

- мотивисање ученике за читање; 

- припремање и благовремено давањеученицима истраживачких задатака као помоћ приликом читања и разумевања  дела; 

- припремање наставних материјала; 

- планирање активности на часу и тока часа; 
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- објашњавање, тумачење, анализирање  нових садржаја и појмова; 

- подстицање активног учешћа ученика у раду на часу; 

- подстицање креативности ученика; 

- подстицање код ученика критичког развој мишљења и разумевања; 

- подстицањее активног учења; 

- подстицање учника  да повезују знања са другим областима и  ослањају се на претходно искуство; 

- инсистирање на практичној примени стечених знања  

- подстицање одговорности код ученика; 

- упућивање ученика на додатне изворе знања и могућности сазнавања; 

- неговање позитивне климе у одељењу; 

- омогућавање подстицајне средине за рад и учење; 

- охрабрибравање, помагање и подстицање ученика; 

- инсистирање на систематичности у раду и поштовању принципа и правила рада; 

- редовно вредновање рада и постигнућа сваког ученика; 

- самовредновање реализације програма ; 

- планирање новина и измена за следећу школску годину. 

Активности ученика: 

- редовно читање задате лектире; 

- припремње  радних материјала за часове обраде књижевних дела; 

- активно учествовање у дискусијама на часу; 

- активан приступање при излагању новог градива и изради задатака на часу; 

- самостално или уз помоћ наставника запажање, упоређивање, примена и повезивање градива ; 

- израда домаћих задатака; 

- активно учење; 

- тражење додатне подршке за градиво које нису разумели или их  додатно интересује; 

- редовно бележење у свеску свих  најважнијих чињеница и закључакае  са часа; 

- израда писмених задатака, тестова знања, правописних диктата, рецитовање стихова; 

- практична примена стечених знања; 

- повезивање знања са другим областима; 

- ослањање на претходно искуство; 

- самопроцењивање напретка . 
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Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

I 
Увод у проучавање књижевног 

дела 
 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

- 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 

сторија 

Ликовна култура 

Музичка уметност 

15 12 3 

II Књижевност старог века  

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

- 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 

Историја 

Географија 

Ликовна култура 

Музичка уметност 

12 10 2 
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III Средњовековна књижевност  

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

- 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 

Историја 

Ликовна култура 

Музичка уметност 

Верска настава 

Филозофија 

12 10 2 

IV Народна књижевност  

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

- 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 

Историја 

Ликовна култура 

Музичка уметност 

Верска настава 

14 11 3 

V Хуманизам и ренесанса  

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

- наведе најзначајније представнике и 

Историја 

Географија 

Ликовна култура 
11 8 3 
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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 

Музичка уметност 

Филозофија 

Верска настава 

 

VI Општи појмови о језику  

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

-  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 

Страни језик 

5 4 1 

VII Фонетика  

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

- уме да се служи правописом 

- разликује гласовне алтернације 

- влада акценатским гласовним системом 

књижевног (стандардног) језика и да га 

примењује у говору 

Страни језик 

10 8 2 

VIII Правопис  

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

- примени знања о гласовним 

алтернацијама у складу са језичком 

нормом 

 

11 8 3 
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- примени употребу великог и малог слова 

у складу са језичком нормом 

- подели речи на крају реда у складу са 

језичком нормом  

IX Култура изражавања  

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

- 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 

 

21 - 21 

Начини 

оцењивања 

• усмено испитивање 

- индивидуално 

- групна дискусија 

• тест знања 

• домаћи задатак 

• писмени задатак 

• есеј 

• ППТ презентација 

• праћење актиности на часу 

Укупно: 111 70 41 

 

Образовни стандарди: 

 

Основни ниво 

1. Област ЈЕЗИК  

2.СЈК.1.1.1. Има основна знања о језику уопште (шта је језик, које функције има); поштује свој језик и поштује друге језике; 

препознаје стереотипне ставове према језику. Разуме појам текста; разликује делове текста (увод, главни део, завршетак); 
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препознаје врсте текстова (облике дискурса); има основна знања из социолингвистике: познаје појмове једнојезичности и 

вишејезичности (и зна одговарајуће језичке прилике у Србији); разуме појам језичке варијативности и препознаје основне 

варијетете.  

2.СЈК.1.1.2. Разликује књижевни (стандардни) језик од дијалекта; зна основне податке о дијалектима српског језика; има 

правилан став према свом дијалекту и другим дијалектима српског језика и према оба изговора српског књижевног језика 

(поштује свој и друге дијалекте српског језика и има потребу да чува свој дијалекат; подједнако цени оба изговора српског 

књижевног језика - екавски и (и)јекавски); има потребу да учи, чува и негује књижевни језик; познаје најважније граматике и 

нормативне приручнике и уме да се њима користи; зна основне податке о месту српског језика међу другим индоевропским и 

словенским језицима; има основна знања о развоју књижевног језика, писма и правописа код Срба.  

2.СЈК.1.1.3. Разликује правилан од неправилног изговора гласа; зна основну поделу гласова; има основна знања у вези са слогом 

и примењује их у растављању речи на крају реда; зна основна правила акценатске норме и уочава евентуалне разлике између 

свог и књижевног акцента.  

2.СЈК.1.1.4. Познаје врсте и подврсте речи; примењује норму у вези с облицима речи у фреквентним случајевима (укључујући и 

гласовне промене у вези с облицима речи); издваја делове речи у вези с облицима речи (граматичка основа и наставак за облик) у 

једноставнијим случајевима; издваја делове речи у вези с грађењем речи (префикс, творбена основа, суфикс) у једноставнијим 

случајевима; препознаје основне начине грађења речи; примењује норму у вези с грађењем речи (укључујући и гласовне промене 

у вези с грађењем речи); примењује постојеће моделе при грађењу нових речи.  

2.СЈК.1.1.5. Правилно склапа реченицу; разликује синтаксичке јединице; разликује активне и пасивне реченице; уме да 

анализира једноставније реченице грађене по основним моделима и проширене прилошким одредбама.  

2.СЈК.1.1.6. Има лексички фонд који је у складу са средњим нивоом образовања; прави разлику између формалне и неформалне 

лексике и употребљава их у складу са приликом; има основна знања о значењу речи; познаје основне лексичке односе 

(синонимију, антонимију, хомонимију); познаје метафору као лексички механизам; нема одбојност према речима страног 

порекла, али их не прихвата некритички и аутоматски; познаје појам термина и фразеологизма; познаје најважније речнике 

српског језика и уме да се њима користи.  

2. Област КЊИЖЕВНОСТ  

2.СЈК.1.2.1. Познаје ауторе дела из обавезног школског програма и локализује их у контекст стваралачког опуса и 

књижевноисторијски контекст.  

2.СЈК.1.2.2. Познаје књижевнотеоријску терминологију и доводи је у функционалну везу са примерима из књижевних1 и 

неуметничких2 текстова предвиђених програмом.  

2.СЈК.1.2.3. У тумачењу књижевноуметничких и књижевнонаучних дела разликује методе унутрашњег и спољашњег приступа.  

2.СЈК.1.2.4. Уочава и примерима аргументује основне поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевних дела из 

обавезне школске лектире.  
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2.СЈК.1.2.5. Уочава основне особине књижевности као дискурса и разликује га у односу на остале друштвене дискурсе.  

2.СЈК.1.2.6. Наводи основне књижевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и 

светске књижевности и повезује их са делима и писцима из обавезне лектире школског програма.  

2.СЈК.1.2.7. Анализира издвојене проблеме у књижевном делу и уме да их аргументује примарним текстом.  

2.СЈК.1.2.8. Користи препоручену секундарну литературу (књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, теоријску) и доводи је 

у везу са књижевним текстовима предвиђеним програмом.  

2.СЈК.1.2.9. На основу дела српске и светске књижевности формира читалачке навике и знања; схвата улогу читања у тумачењу 

књижевног дела и у изграђивању језичког, литерарног, културног и националног идентитета.  
1 Књижевни текстови обухватају књижевноуметничке и књижевнонаучне текстове. 
2 Под неуметничким текстовима подразумевају се текстови из науке о језику и науке о књижевности, научнопопуларни 

текстови из ових области и, по потреби, текстови из медија и других извора погодни за обраду градива из предмета Српски 

језик и књижевност. 

3. Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА  

2.СЈК.1.3.1. Говори разговетно, поштујући ортоепска правила књижевног језика; примењује књижевнојезичку акцентуацију или 

упоређује свој акценат са књижевним и труди се да је с њим усклади; течно и разговетно чита наглас књижевне и неуметничке 

текстове; изражајно чита и казује лакше књижевноуметничке текстове; у званичним ситуацијама говори о једноставнијим 

темама из области језика, књижевности и културе користећи се коректним језичким изразом (тј. говори течно, без замуцкивања, 

поштапалица, превеликих пауза и лажних почетака, осмишљавајући реченицу унапред) и одговарајућом основном 

терминологијом науке о језику и науке о књижевности, прилагођавајући приликама, ситуацији, саговорнику и теми вербална и 

невербална језичка средства (држање, мимику, гестикулацију); говори уз презентацију; има културу слушања туђег излагања; у 

стању је да с пажњом и разумевањем слуша излагање средње тежине (нпр. предавање) с темом из језика, књижевности и 

културе; приликом слушања неког излагања уме да хвата белешке.  

2.СЈК.1.3.2. Говорећи и пишући о некој теми (из језика, књижевности или слободна тема), јасно структурира казивање и повезује 

његове делове на одговарајући начин; разликује битно од небитног и држи се основне теме; саставља једноставнији говорени и 

писани текст користећи се описом, приповедањем и излагањем (експозицијом); уме укратко да опише своја осећања и доживљај 

књижевног или другог уметничког дела; сажето препричава једноставнији књижевноуметнички текст и издваја његове важне 

или занимљиве делове; резимира једноставнији књижевни и неуметнички текст.  

2.СЈК.1.3.3. У расправи или размени мишљења на теме из књижевности, језика и културе уме у кратким цртама да изнесе и 

образложи идеју или став за који се залаже, говори одмерено, ослања се на аргументе, у стању је да чује туђе мишљење и да га 

узме у обзир приликом своје аргументације; пише једноставнији аргументативни текст на теме из књижевности, језика и 

културе.  

2.СЈК.1.3.4. Користи оба писма, дајући предност ћирилици; примењује основна правописна правила у фреквентним примерима и 
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уме да се служи школским издањем Правописа; у писању издваја делове текста, даје наслове и поднаслове, уме да цитира и 

парафразира; саставља матурски рад поштујући правила израде стручног рада (употребљава фусноте и саставља садржај и 

библиографију); саставља писмо - приватно и службено, биографију (ЦВ), молбу, жалбу, захтев, оглас; зна да попуни различите 

формуларе и обрасце.  

2.СЈК.1.3.5. Има способност и навику да у различите сврхе (информисање, учење, лични развој, естетски доживљај, забава...) 

чита текстове средње тежине (књижевноуметничке текстове, стручне и научнопопуларне текстове из области науке о језику и 

књижевности, текстове из медија3); примењује предложене стратегије читања.  

2.СЈК.1.3.6. Разуме књижевни и неуметнички текст средње сложености: препознаје њихову сврху, проналази експлицитне и 

имплицитне информације, издваја главне идеје текста; прати развој одређене идеје у тексту; пореди основне информације и идеје 

из двају или више текстова.  

2.СЈК.1.3.7. Критички промишља књижевни и неуметнички текст средње сложености: разликује објективну/веродостојну 

чињеницу од ауторове интерпретације; процењује (и то образлаже) да ли аутор неуметничког текста износи све потребне 

информације и да ли даје довољне и веродостојне доказе за то што тврди; процењује да ли је аутор текста неутралан или 

ангажован односно пристрастан, и образлаже своју процену; препознаје говор мржње, дискриминације, бирократски језик, и има 

изграђен негативан став према њима; уме у једноставним примерима да понуди алтернативу бирократском језику.  

2.СЈК.1.3.8. Препознаје структуру, различите елементе, стилске одлике (експресивност, сликовитост, метафоричност) књижевног 

и неуметничког текста; препознаје конотативно значење речи у датом контексту и разуме сврху конотативног значења у 

књижевном и неуметничком тексту; одређује значење непознате речи на основу контекста и творбеног модела; разуме значај 

читања за богаћење лексичког фонда.  

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на средњем нивоу у свакој области.  
3 Текстови који су погодни за обраду градива из језика и књижевности. 

 

Средњи ниво 

1. Област ЈЕЗИК  

2.СЈК.2.1.1. Има шира знања о језику уопште (која су битна својства језика); препознаје јединице и појаве које припадају 

различитим језичким нивоима/подсистемима; има основна знања о писму уопште; има основна знања о правопису уопште 

(етимолошки - фонолошки правопис; граматичка - логичка интерпункција; графема - слово); има основна знања о језицима у 

свету (језичка сродност, језички типови, језичке универзалије). Разуме основне принципе вођења дијалога; разуме појам 

говорног чина; разуме појам деиксе. Познаје одлике варијетета српског језика насталих на основу медијума и оних који су 

условљени социјално и функционално.  

2.СЈК.2.1.2. Зна основне особине дијалеката српског језика; зна основна правила екавског и (и)јекавског изговора; у 

једноставнијим случајевима пребацује (и)јекавску реч у екавски лик и обрнуто. Смешта развој књижевног језика код Срба у 
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друштвени, историјски и културни контекст.  

2.СЈК.2.1.3. Познаје говорне органе и начин на који се гласови производе; зна да дели гласове по свим критеријумима; разуме 

појам фонеме; зна сва правила акценатске норме и уме да прочита правилно акцентовану реч; зна механизме фонолошки 

условљених гласовних промена (једначења сугласника по звучности и по месту творбе, сажимање и асимилацију вокала и 

губљење сугласника).  

2.СЈК.2.1.4. Има шира знања о врстама и подврстама речи; уме да одреди облик променљиве речи и да употреби реч у задатом 

облику; познаје појам морфеме; дели реч на творбене морфеме у једноставнијим случајевима и именује те морфеме; познаје 

основне начине грађења речи; примењује норму у вези с облицима речи у мање фреквентним случајевима.  

2.СЈК.2.1.5. Користи се свим синтаксичким могућностима српског језика; разликује безличне и личне реченице; анализира 

реченице грађене по различитим моделима; има шира знања о синтагми; препознаје основне врсте зависних предикатских 

реченица (типични случајеви); зна основно о напоредним односима, конгруенцији и негацији; разликује врсте независних 

предикатских реченица; разуме појам елипсе; има основна знања о употреби падежа и глаголских облика.  

2.СЈК.2.1.6. Има богат и уразноличен лексички фонд (укључујући и интелектуалну и интернационалну лексику и познавање 

најфреквентнијих интернационалних префикса и суфикса). Тај фонд употребљава у складу с приликом; види језик као низ 

могућности које му служе да изрази индивидуално искуство и усмерен је ка богаћењу сопственог речника; познаје 

хиперонимију/хипонимију, паронимију; разликује лексичке слојеве; познаје метонимију као лексички механизам.  

2. Област КЊИЖЕВНОСТ  

2. СЈК.2.2.1. Интерпретира књижевни текст увидом у његове интеграционе чиниоце (доживљајни контекст, тематско-мотивски 

слој, композиција, ликови, форме приповедања, идејни слој, језичко-стилски аспекти...).  

2.СЈК.2.2.2. Познаје књижевнотеоријску терминологију и књижевнотеоријска знања адекватно примењује у тумачењу 

књижевних дела предвиђених програмом.  

2.СЈК.2.2.3. Разликује методе унутрашњег и спољашњег приступа у интерпретацији књижевноуметничког и књижевнонаучног 

дела и адекватно их примењује приликом разумевања и тумачења ових врста дела.  

2.СЈК.2.2.4. Уочава и образлаже поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевноуметничких и књижевнонаучних 

дела у оквиру школске лектире; процењује да ли је сложенији књижевнонаучни текст (аутобиографија, биографија, мемоари, 

дневник, писмо, путопис...) добро структуриран и кохерентан, да ли су идеје изложене јасно и прецизно; уочава стилске 

поступке у књижевноуметничком и књижевнонаучном тексту; процењује колико одређене одлике текста утичу на његово 

разумевање и доприносе тумачењу значења текста.  

2.СЈК.2.2.5. Образлаже основне елементе књижевности као дискурса у односу на остале друштвене дискурсе (нпр. 

присуство/одсуство приповедача, приповедни фокус, статус историјског и фиктивног итд.).  

2.СЈК.2.2.6. Приликом тумачења књижевноуметничких и књижевнонаучних дела из школског програма примењује знања о 

основним књижевноисторијским и поетичким одликама стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске 
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књижевности.  

2.СЈК.2.2.7. Самостално уочава и анализира проблеме у књижевном делу и уме да аргументује своје ставове на основу 

примарног текста.  

2.СЈК.2.2.8. Активно користи препоручену и ширу, секундарну литературу (књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, 

теоријску) у тумачењу књижевноуметничких и књижевнонаучних дела предвиђених програмом.  

2.СЈК.2.2.9. На основу дела српске и светске књижевности развија читалачке вештине, способности и знања од значаја за 

тумачење и вредновање различитих књижевноуметничких и књижевнонаучних дела и за развијање језичког, литерарног, 

културног и националног идентитета; има изграђен читалачки укус својствен културном и образованом човеку.  

3. Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА  

2.СЈК.2.3.1. Говори у званичним ситуацијама, јавно и пред већим аудиторијумом о темама из области језика, књижевности и 

културе, користећи се књижевним језиком и одговарајућом терминологијом; учествује у јавним разговорима са више учесника; 

процењује слушаоца односно аудиторијум и обликује свој говор према његовим потребама и могућностима; има потребу и 

навику да развија сопствену говорну културу; с пажњом и разумевањем слуша теже излагање (нпр. предавање) с темом из језика, 

књижевности и културе; слуша критички, процењујући говорникову аргументацију и објективност.  

2.СЈК.2.3.2. Саставља сложенији говорени и писани текст (из језика, књижевности или слободна тема) користећи се описом, 

приповедањем и излагањем (експозицијом); у говореној или писаној расправи прецизно износи своје идеје и образлаже свој став; 

труди се да говори и пише занимљиво, правећи прикладне дигресије и бирајући занимљиве детаље и одговарајуће примере; 

уочава поенту и излаже је на прикладан начин; прецизно износи свој доживљај и утиске поводом књижевног или другог 

уметничког дела; сажето препричава сложенији књижевни текст и резимира сложенији књижевни и неуметнички текст на теме 

непосредно везане за градиво; пише извештај и реферат; примењује правописну норму у случајевима предвиђеним програмом.  

2.СЈК.2.3.3. Има способност и навику да у различите сврхе (информисање, учење, лични развој, естетски доживљај, забава...) 

чита теже текстове (књижевноуметничке текстове, стручне и научнопопуларне текстове из области науке о језику и 

књижевности, текстове из медија); има изграђен читалачки укус својствен културном и образованом човеку; примењује сложене 

стратегије читања; бира стратегију читања која одговара сврси читања.  

2.СЈК.2.3.4. Разуме сложенији књижевни и неуметнички текст: препознаје његову сврху; проналази експлицитне и имплицитне 

информације; издваја информације према задатом критеријуму; издваја главне идеје; прати развој одређене идеје; пореди 

информације и идеје из двају или више текстова да би разумео одговарајући значењски или стилски аспект према задатом 

критеријуму; анализира и тумачи оне системе мотивације који се у књижевном делу јављају при обликовању (карактеризацији) 

ликова и изградњи догађаја (због бољег и потпунијег разумевања значења књижевног дела); тумачи (на нивоу разумевања) 

текстове ослањајући се на други текст/текстове.  

2.СЈК.2.3.5. Критички промишља сложенији књижевни и неуметнички текст: раздваја објективну чињеницу од ауторове 

интерпретације; процењује да ли је аутор текста неутралан или ангажован односно пристрастан, и образлаже своју процену; 
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разликује експлицитне и имплицитне ауторове ставове; аргументовано вреднује да ли аутор сложенијег експозиторног или 

аргументативног текста погодног за обраду градива из језика и књижевности износи све потребне информације и да ли даје 

довољне и веродостојне доказе за то што тврди.  

2.СЈК.2.3.6. Процењује да ли је сложенији неуметнички текст погодан за обраду градива из језика и књижевности добро 

структуриран и кохерентан, да ли су идеје изложене јасно и прецизно; уочава стилске поступке у овим текстовима; процењује 

колико одређене одлике текста утичу на његово разумевање.  

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на напредном нивоу у свакој области.  

 

Напредни ниво 

1. Област ЈЕЗИК  

2.СЈК.3.1.1. Разуме да постоји тесна веза између језика и мишљења; јасан му је појам категоризације; познаје конверзационе 

максиме (квалитета, квантитета, релевантности и начина); разуме појам информативне актуализације реченице и зна како се она 

постиже; јасан му је појам текстуалне кохезије.  

2.СЈК.3.1.2. При подели речи на слогове позива се на правила; акцентује једноставније примере.  

2.СЈК.3.1.3. Има детаљнија знања о морфологији у ужем смислу и творби речи у српском језику (дели реч на творбене морфеме у 

сложенијим случајевима и именује те морфеме).  

2.СЈК.3.1.4. Има детаљнија знања о употреби падежа и глаголских облика; уме да анализира компликованије реченице грађене 

по различитим моделима; познаје специјалне независне реченице; познаје различита решења у вези с конгруенцијом.  

2.СЈК.3.1.5. Има основна знања о речницима и структури речничког чланка.  

2. Област КЊИЖЕВНОСТ  

2.СЈК.3.2.1. Чита, доживљава и самостално тумачи књижевноуметничка и књижевнонаучна дела из обавезног школског 

програма, као и додатне (изборне) и факултативне књижевноуметничке и књижевнонаучне текстове; током интерпретације 

поуздано користи стечена знања о стваралачком опусу аутора и књижевноисторијском контексту.  

2.СЈК.3.2.2. Влада књижевнотеоријском терминологијом и теоријска знања адекватно примењује у тумачењу 

књижевноуметничких и књижевнонаучних дела која су предвиђена школским програмом и других дела ове врсте различитих 

жанрова, изван школског програма.  

2.СЈК.3.2.3. У процесу тумачења књижевноуметничког и књижевнонаучног дела, одабира, примењује и комбинује адекватне 

методе унутрашњег и спољашњег приступа.  

2.СЈК.3.2.4. Уочава и тумачи поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевноуметничких и књижевнонаучних 

текстова у оквиру школске лектире и изван школског програма; процењује и пореди стилске поступке у наведеним врстама 

текстова.  

2.СЈК.3.2.5. Разуме основне елементе књижевности као дискурса (пореди нпр. присуство/одсуство приповедача, приповедни 
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фокус, статус историјског и фиктивног итд.) у односу на остале друштвене дискурсе и та сазнања употребљава у тумачењу 

књижевних дела.  

2.СЈК.3.2.6. Приликом тумачења и вредновања књижевноуметничких и књижевнонаучних дела примењује и упоређује 

књижевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске књижевности.  

2.СЈК.3.2.7. Самостално уочава и тумачи проблеме и идеје у књижевном делу и своје ставове уме да аргументује на основу 

примарног текста и литерарно-филолошког контекста.  

2.СЈК.3.2.8. У тумачењу књижевног дела критички користи препоручену и самостално изабрану секундарну литературу 

(књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, теоријску).  

2.СЈК.3.2.9. На основу дела српске и светске књижевности (у обавезном и сопственом избору) и секундарне литературе шири 

читалачка знања, примењује стратегије читања које су усаглашене са типом књижевног дела и са читалачким циљевима 

(доживљај, истраживање, стваралаштво); развија језички, литерарни, културни и национални идентитет.  

3. Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА  

2.СЈК.3.3.1. Дискутује о сложеним темама из језика, књижевности и културе; дискутује о смислу и вредностима књижевних 

текстова и о сврси и вредностима неуметничких текстова користећи стручну терминологију.  

2.СЈК.3.3.2. Излаже (у званичним ситуацијама, јавно и пред већим аудиторијумом) и пише о темама из области језика, 

књижевности и културе; има развијене говорничке (ораторске) вештине; претпоставља различите ставове аудиторијума и у 

складу с тим проблематизује поједине садржаје; препознаје и анализира вербалну и невербалну реакцију саговорника односно 

аудиторијума и томе прилагођава свој говор; слушајући говорника, процењује садржину и форму његовог говора и начин 

говорења.  

2.СЈК.3.3.3. Композиционо и логички складно пише стручни текст на теме из књижевности и језика, као и новински чланак.  

2.СЈК.3.3.4. Организује, класификује, уопштава и на сличан начин обрађује информације из књижевних и неуметничких текстова 

на основу задатог и/или самостално постављеног критеријума.  

2.СЈК.3.3.5. Продубљено критички промишља сложенији текст: процењује колико сложенији експозиторни текст успешно 

преноси информације публици којој је намењен, уочавајући које информације недостају; издваја доказну грађу на којој аутор 

аргументативног текста заснива своје ставове и одређује средства којима их износи; запажа ауторове грешке у закључивању и 

сл.  

2.СЈК.3.3.6. Процењује стилске поступке у књижевном и неуметничком тексту; пореди стилске поступке у два сложена текста 

(или више њих); тумачи њихову улогу у остваривању естетских и значењских одлика наведених врста текстова.  

2.СЈК.3.3.7. Изграђује свест о себи као читаоцу - развија читалачку ауторефлексију (разуме улогу читања у сопственом развоју; 

има развијену, критичку свест о својим читалачким способностима...).  

НАПОМЕНА: Због преклапања у више наставних тема/модула  образовни стандарди ће бити прецизније одређени у оперативним 

(месечним)  плановима. 
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Начин остваривања програма  

УВОДНА ОБЈАШЊЕЊА  

Зависно од разреда и садржаја годишњи фонд часова наставе овог предмета распоређен је тако да је за подручје књижевност издвојено око 60%, а 

за друга два (језик и култура изражавања) око 40% часова.  

У оквиру тог фонда планирани садржаји се обрађују са око70% часова. Осталих 30% часова предвиђено је за понављање, утврђивање, вежбање и 

систематизовање програма.  

Циљ и задаци чине целину и остварују се током четири године - систематски и континуирано - у свим предвиђеним програмско-тематским 

подручјима и видовима рада.  

Сви садржаји распоређени су по разредима, подручјима, областима и темама уз примену начела поступности, корелације, интеграције и 

примерености узрасту.  

Садржаји књижевности конкретизовани су по разредима, сегментима (књижевност и лектира), а обухватају књижевнотеоријско и 

књижевноисторијско проучавање књижевноуметничких дела и књижевности жанровски распоређених.  

Подручје језик обухвата изучавање језика као система. У садржаје овог подручја уграђени су елементи опште лингвистике и правописа.  

Подручје култура изражавања обухвата облике и врсте у области усменог и писменог изражавања (по разредима). У овој области планиране су 

говорне и писмене вежбе, домаћи задаци и писмени задаци, који треба да се раде наизменично ћирилицом и латиницом.  

Ради што успешније реализације бројних захтева и садржаја неопходна је и стална сарадња наставника српског језика и књижевности с 

наставницима других предмета (историје, сродних општестручних и ужестручних предмета), стручним сарадницима (школским библиотекаром - 

медијатекаром, педагогом, психологом) и органима (стручним активом и већима), родитељима ученика и међуопштинском (регионалном) 

просветно-педагошком службом; такође је корисна сарадња наставника и са одређеним институцијама (народном библиотеком, домом културе, 

биоскопом, локалним новинама, радио-станицом и др.).  

Квалитет и трајност знања, умења, вештина и навика ученика у многоме зависе од принципа, облика, метода и средстава који се користе у 

образовно-васпитном процесу. Због тога савремена настава српског језика и књижевности претпоставља остваривање битних задатака и садржаја 

програма уз максимално могућу мисаону активност ученика (субјеката у настави), поштовање одређених дидактичких принципа (посебно: свесне 

активности ученика, научности, примерености, поступности, систематичности и очигледности), као и адекватну примену оних наставних облика, 

метода, поступака и средстава чију су вредност утврдиле савремена пракса и методика наставе српског језика и књижевности (пре свега: разни 

видови групног и индивидуалног рада примерени могућностима ученика, методе - дијалошка, текстуално-графичке демонстрације и самосталних 

радова ученика, средства - уџбеници, приручници, разне врсте текстова и графичких приказа, графофолије, наставни и други филмови, радио и 

телевизијске емисије и сл.). Избор одређених наставних облика, метода, поступака и средстава условљен је, пре свега, наставним садржајем и 

циљевима (образовним, васпитним и функционалним), које треба остварити на једном часу српског језика и књижевности.  

Редовна настава српског језика и књижевности изводи се у специјализованим учионицама и кабинетима за овај предмет, који треба да буду 

опремљени у складу са нормативима за средње стручне школе. Делимично, она се организује и у другим школским просторијама (библиотеци - 

медијатеци, читаоници, аудиовизуелној сали и сл.).  
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У настави српског језика и књижевности користе се одобрени уџбеници и приручници и библиотечко-информацијска грађа од значаја за 

остваривање задатака и садржаја програма овог предмета, односно за систематско оспособљавање ученика за самостално коришћење разних 

извора сазнања у настави и ван ње.  

Програм обезбеђује адекватнији однос између часова обраде и других типова часова. Створени су предуслови за креативно испољавање 

наставника и прилагођавање васпитно-образовног рада различитим ситуацијама у пракси, као и за појачавање стваралачке сарадње наставника и 

ученика.  

КЊИЖЕВНОСТ  

Ово програмско-тематско подручје обухвата најзначајнија дела из српске и светске књижевности, која су распоређена у књижевноисторијском 

континуитету од старог века до данас.  

Од историјског континуитета одступа се само у поглављу и проучавање књижевног дела, као и у поглављу лектира.  

Наставник српског језика и књижевности у средњим стручним школама треба да пође од претпоставке да је ученик у основној школи стекао 

основна знања:  

- из теорије књижевности: тема, мотив, фабула; лик, карактер; структура прозног књижевног дела; књижевни родови и врсте;основна 

језичкостилска изражајна средства; усмена и писана књижевност; структура лирске песме; стих, строфа, рима, ритам; структура драмског дела; 

дијалог, монолог, драмска врста, драма и позориште, филм, радио-драма, телевизијска драма;  

- из основа сценске и филмске културе: слика, реч, звук, филмска музика, ситуација, радња, јунаци филма, елементи филмског израза, филмске 

врсте, од синопсиса до сценарија; филм, телевизија, књижевност (сличност и разлике).  

Са стеченим знањима, која се у програму средњих стручних школа проширују и продубљују, ученик може активно да учествује у интерпретацији 

књижевног дела.  

Интерпретативно-аналитички методички систем је основни вид наставе књижевности и њега треба доследно примењивати приликом упознавања 

ученика са изабраним књижевним делима која су предвиђена програмом. Наравно, не треба очекивати да се сва програмом предвиђена дела 

обрађују на нивоу интерпретације као најпотребнијег аналитичко-синтетичког приступа књижевном делу. Наставник треба да процени на којим 

ће делима радити интерпретацију, а на којим осврт, приказ или, пак, проблемско-стваралачки методички систем.  

Нема сумње да овакав програм књижевности у средњим стручним школама повремено тражи и примену експликативног методичког система када 

се мора чути наставникова реч, и то најчешће приликом давања информација о епохама које се проучавају, као и у свим другим ситуацијама у 

којима наставник не може рачунати на ученикова предзнања (на пример: основне информације о почецима писмености, да је његов говор модел 

правилног, чистог и богатог језика каквом треба да теже његови ученици).  

Књижевна дела из програма лектира имају равноправан третман са делима из обавезног програма књижевности и обрађују се по истом 

методичком систему. Треба напоменути да се из лектире која је дата по избору ученика и наставника не морају обрадити сви писци, већ 

књижевно дело оног писца за које се опредељују ученици и наставник.  
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ЈЕЗИК  

Програм наставе језика у средњим стручним школама конципиран је тако да омогући ученицима стицање знања и о језику као друштвеној појави 

и о језику као систему знакова. Циљ је да ученици, поред знања о свом матерњем језику, стекну и опште лингвистичка односно 

социолингвистичка знања неопходна образованом човеку. Ова општа знања су функционално повезана са наставом матерњег језика. Главни део 

тих знања обрађује се у сегменту општи појмови о језику (на почетку програма за први и на крају програма за четврти разред). Као у уводном 

делу сегмента књижевни језик (у првом разреду) и сегменту језички систем и науке које се њиме баве; али се општи појмови обрађују и током 

целе наставе - у вези са одговарајућим партијама о српском као матерњем језику. Инсистирање на једном теоријски и методички вишем нивоу 

изучавању језичких појава даје нови квалитет настави која обухвата и знања с којима су се ученици сретали у основној школи. Ова знања, поред 

своје општеобразовне вредности и значаја за олакшавање и побољшавање наставе српског језика, треба да послуже и лакшем савлађивању 

градива из страних језика.  

Део програма књижевни језик (први и други разред) вишеструко је значајан. Његовом реализацијом ученици треба да стекну знања и изграде 

одговарајуће ставове о српском књижевном језику и о значају књижевнојезичке норме и језичке културе. Овај део програма укључује и наставу о 

развоју књижевног језика.  

У сегменту програма посвећеног организацији и функционисању језичког система не обрађују се само чисто граматички аспекти језичког система 

већ се обухватају и функционални аспекти. Зато су, између осталог, у синтаксу унети и елементи лингвистике текста и граматике. Посебан је 

значај дат лексикологији (која се надовезује на део о творби речи), и то не само да би ученици стекли више знања о речничком благу свога језика 

него и да би развили правилан однос према разним појавама у лексици.  

У обради свих сегмената програма треба се надовезивати на знања која су ученици стекли током претходног школовања. Међутим, овде није реч 

о простом обнављању и утврђивању раније стечених знања, него о добијању целовите слике о српском језику, и као што је већ речено, о усвајању 

једног квалитативно вишег приступа проучавању језичке организације и језичких законитости.  

Веома је важно да се настава језика повеже са осталим деловима овог наставног предмета. Наиме, ова настава пружа лингвистичка знања која ће 

бити подлога за тумачење језика и стила књижевних дела, с тим што ова дела пружају и одговарајући материјал за уочавање естетске функције 

језика. С друге стране, настава језика се мора повезати и са наставом културе изражавања. Тиме ће лингвистичка знања (о акценатском систему, 

творби речи, лексикологији, синтакси итд.), као и проучавање правописа, допринети да ученици боље и поступније усвоје књижевнојезичку 

норму и да побољшају своје изражајне способности.  

КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА  

Вежбе у усменом изражавању треба у средњим стручним школама да дају одређени степен правилне артикулације, дикције, интонације, ритма и 

темпа у читању и казивању лирског, епског и драмског текста. Ове се вежбе, по правилу, реализују у току обраде књижевног текста на тај начин 

што ће наставник, директно, својим читањем, говорењем или уз помоћ снимка, анализирати одговарајуће елементе правилног усменог 

изражавања како би их ученици уочили. Стечена сазнања трансформишу се у вештине и умења на тај начин што ученици интерпретирањем 

књижевних текстова настоје да сами достигну одговарајући степен вештине и умења ове врсте. Стечене способности се даље увежбавају 
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различитим облицима усменог изражавања ученика (извештавање, расправљање, реферисање и др.). Већина предвиђених облика ове наставе 

непосредно се укључује у наставу књижевности или примене за израду писмених састава.  

У првом разреду (делимично и у другом) веома је упутно да наставник ученицима демонстрира методологију израде писменог састава. У том 

смислу корисно је комбиновати индукцију и дедукцију. На одабраном узорку (расправа, извештај и др.) треба анализирати његову композицију, 

функцију одељака и остале елементе (примереност стила и сл.). Затим се ученицима може дати задатак да припреме грађу о једној теми, али да 

прикупљену грађу не обликују већ да се то уради на часу. Вежба у методологији израде писменог састава на основу прикупљене грађе требало би 

да буде демонстрација целокупног поступка израде писменог састава: од анализе теме, одређивања њеног тежишта, селекције прикупљене грађе, 

распореда појединости с гледишта добре композиције, до обликовања грађе и рада на усавршавању текста. Рационализација наставе у овом послу 

постиже се на тај начин што ће узорак текста бити у вези с књижевним делом из програма за одређени разред.  

И диференцирање функционалних стилова ваља обављати на узорцима које је наставник одабрао. Да би ученик био оспособљен да свој језик и 

начин изражавања подеси врсти писменог састава (излагања), треба да напише конкретан састав (припреми излагање). Вежбе ове врсте треба 

понављати све док сваки ученик не буде оспособљен да се служи одређеним облицима изражавања. Да би се постигао већи наставни учинак, 

корисно је наћи неопходну психолошку мотивацију. Због тога ученике треба обавестити не само о коначном циљу који се жели постићи 

одређеним системом вежбања него и о сврсисходности појединих парцијалних вежбања која чине интегралну целину. Тако, на пример, ако су 

ученици обавештени да ће следећи писмени задатак бити у форми расправе или приказа, онда и конкретне вежбе треба да буду подређене том 

циљу. Наставник ће на одабраном моделу конкретног облика изражавања показати ученицима његове битне карактеристике, подразумевајући ту 

и примереност језика и стила. После тога ученици у форми домаћег задатка чине прве покушаје да самостално напишу састав одређене врсте. 

Читањем и коментарисањем домаћих задатака ученици се даље оспособљавају у писменом изражавању и овладавању одређеним врстама састава. 

Када је наставник стекао утисак да су сви ученици релативно овладали одређеном врстом писменог изражавања, утврђује час израде школског 

писменог задатка. Резултати таквог поступка показују се у школском писменом задатку, па се на основу њих планира даљи рад на усавршавању 

културе изражавања ученика. Ако више ученика не постигне одређени успех, цео се процес понавља.  

Оквирни број часова који је предвиђен за усмено и писмено изражавање означава укупно време, а не и број вежби у току наставне године 

(препоручује се организовање већег броја краћих вежби с прецизно одређеним циљевима).  

Током наставне године ученицима се дају писмени задаци (у складу са облицима и врстама наведеним у програму културе изражавања). По 

правилу, наставник је обавезан да прегледа и анализира задатке свих ученика. Одабрани задаци (не само најуспешнији) читају се и коментаришу 

на часу (делу часа). Поред писмених, у складу са захтевима програма, наставник даје ученицима и друге врсте конкретних домаћих задатака 

(усмених, практичних - примерених могућностима ученика и њиховој оптерећености разним обавезама).  

Израда школског писменог задатка, по правилу, траје један час. Изузетно, кад то поједини облици писменог изражавања изискују, израда задатака 

може трајати и дуже од једног часа.  
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Образовни профил: Техничар мехатронике 

Предмет: Eнглески језик 

Разред: Први 

Службени гласник РС-Просветни гласник: ("Сл. гласник СРС – Просветни гласник", бр. 6/90 i " Сл. гласник СРС – Просветни гласник", бр 

4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 

10/2009, 5/2010, 8/2010 - испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015 i 11/2016) 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 74 / / / 74 

Недељни 2 / / / 2 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ:   

Ученици: 

- развијају језичке вештине: слушање, читање, говор, писање у оквиру теме  

- активирају и развијају речник у оквиру теме 

- изражавају *комуникативне функције  у оквиру теме 

- стичу и примењују *знања о језику  у оквиру теме 

*  Комуникативне функције 

      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 
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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 изражавањеслагања и неслагања 

17. Тражење и давање дозволе 

18. Исказивање честитки 

19. Исказивање препоруке 

20. Изражавање хитности и обавезности 

21. Исказивање сумње и несигурности 

  * Знања о језику 

 I УПИТНА РЕЧЕНИЦА 

- Грађење питања са препозиционим глаголима  

-Постављање питања „Колико“ са бројивим и небројивим именицама 

II ИМЕНИЧКА ГРУПА 

1. Члан (Разлика у употреби одређеног и неодређеног члана, првопоменути, другопоменути...) 

2. Именице (Бројиве и небројиве именице, сложенице) 

      3. Заменички облици  -заменице  -  детерминатори 

     4. Придеви  (Обновити компарацију придева) 

     5. Бројеви  (Обновити просте и редне бројеве ) 

III ГЛАГОЛСКАГРУПА 

1. Глаголи 

- Обновити разлику у употреби  Present Simple, Present Continuous; Past Simple, Past Continuous  

- Обновити све употребе Present Perfect  

- Герунд и инфинитив 

- Used to 

- Обновити и утврдити начине за изражавање будућности, планова у будућности (going to, will)  

      - Модални глаголи: should, must, will, may, might 

      2 . Предлози, најчешћи предлози за оријентацију у времену и простору. После придева 

      3. Придеви, грађење, у изразима, после глагола 
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Задаци: 

Оперативни задаци на нивоу језичких вештина  

СЛУШАЊЕ   Оспособљавање ученика за разумевање усменог говора. 

ЧИТАЊЕ   Оспособљавање ученика за функционално читање и разумевање различитих, узрасно и садржајно примерених врста текстова ради 

информисања, извршавања упутстава и остварења естетског доживљаја (читање ради личног задовољства).  

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

ПИСАЊЕ   Оспособљавање ученика за писање краћих текстова различитог садржаја. 

СОЦИОКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА   Стицање и овладавање социокултурним компетенцијама неопходним за писану и усмену употребу 

језика. 

МЕДИЈАЦИЈА И ПРЕВОЂЕЊЕ   У ситуацији када посредује између особа (вршњака или одраслих) које не могу да се споразумевају, у 

неформалним ситуацијама, сажимајући и делом преводећи,  ученик може да користи  усмену медијацију или писану медијацију и превођење. 

Активности наставника: 

-  Даје упутства и објашњења ученицима, бележи и благовремено обавештава ученике о њиховом напретку. 

Активности ученика: 

- Разуме разговетан говор или краћи текст о теми.  

- Учествује у разговору о теми. 

- Може да напише или каже кратке одговоре на питања из дате теме. 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  по 

теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Свакодневни живот 

2.СТ.1.5.2 

2.СТ.2.5.2 

2.СТ.1.4.2 

2.СТ.2.4.2 

2.СТ.1.2.5 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.1.4 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.4.4 

Ученик ће на крају  уводног часа бити 

упознат са начином рада и уџбеницима 

које ће користити. 

На крају наставне теме ученик ће бити у 

стању да: дискутује о свакодневном 

животу, путовањима и имиграцијида 

прича о градовима, о добрим делима, 

пореклу географских имена да пита како 

да дође до одређеног местаи даје слична 

упутства, препозна и употреби 

Српски језик и 

књижевност 

Географија, 

Историја 

24 12 12 
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граматичке јединице: present simple and 

continuous,придеве са предлозима, 

антониме, past simple/continuous, примени 

знање стечено на часовима на конкретним 

примерима кроз вежбу, уз помоћ модела 

напише неформално писмо. 

Ученик ће бити у стању да: на основу 

урађене контролне вежбе сагледа у којој 

мери је савладао наставне јединице 

обрађене и утврђене на  претходним 

часовима. 

2. 
Живи свет и заштита 

човекове средине 

2.СТ.1.5.2 

2.СТ.2.5.2 

2.СТ.1.4.2 

2.СТ.2.4.2 

2.СТ.1.2.5 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.1.4 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.4.4 

На крају наставне теме ученик ће бити у 

стању да: разуме текст о исхрани и да 

дискутује о својим навикама у исхрани, 

као и како производња, паковање и 

транспорт хране утиче на загађеност 

животне средине, препозна и употреби 

граматичке јединице:детерминатори, 

односне заменице и прилози, примени 

знање стечено на часовима на конкретним 

примерима кроз вежбу. 

Ученик ће бити у стању да: на основу 

урађеног писменог задатка сагледа у којој 

мери је савладао наставне јединице 

обрађене и утврђене на  претходним 

часовима, на основу урађене исправке 

писменог задатка сагледа грешке које је 

правио и научи оно што није знао. 

На крају наставне теме ученик ће бити у 

стању да: разуме текст о исхрани, 

навикама у исхрани и утицају на животну 

средину, препозна и употреби граматичке 

Српски језик и 

књижевност 

Екологија 

23 11 12 
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јединице: past simple and past continuous, 

примени знање стечено на часовима на 

конкретним примерима кроз вежбу, уз 

помоћ модела напише писмо пријатељу. 

3. Култура и начин живота 

2.СТ.1.5.2 

2.СТ.2.5.2 

2.СТ.1.4.2 

2.СТ.2.4.2 

2.СТ.1.2.5 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.1.4 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.4.4 

Ученик ће бити у стању да: на основу 

урађеног писменог задатка сагледа у којој 

мери је савладао наставне јединице 

обрађене и утврђене на  претходним 

часовима, на основу урађене исправке 

писменог задатка сагледа грешке које је 

правио и научи оно што није знао. 

На крају наставне теме ученик ће бити у 

стању да: разуме текст о томе како су 

људи раније живели у кућама без разних 

апарата који штеде људски рад, да 

дискутују о правилима у својој кући, да 

тражи  дозволу препозна и употреби 

граматичке јединице: прилоге, 

колокације,фразалне глаголе, обнови 

компаратив и суперлатив придева као и 

поређење по једнакости, препозна и 

примени знање стечено на часовима на 

конкретним примерима кроз вежбу, уз 

помоћ модела напише састав о својој соби 

. 

Ученик ће бити у стању да: на основу 

урађене контролне вежбе сагледа у којој 

мери је савладао наставне јединице 

обрађене и утврђене на  претходним 

часовима. 

Ученик ће бити у стању да: сагледа у којој 

мери је савладао наставне јединице 

Српски језик и 

књижевност 

Историја, 

Географија 

17 7 10 
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обрађене и утврђене на  претходним 

часовима. 

4. Језик струке 

2.СТ.2.2.5 

2.СТ.2.5.2 

2.СТ.2.3.5 

Ученик ће бити у стању да: прочита и 

преведе текстове о својој струци, 

одговори на питања о текстoвима 

обрађеним на  часовима чија је тема језик 

струке, преприча текстове, употреби речи 

везане за језик струке у конкретним 

примерима. 

Српски језик и 

књижевност 

10 6 4 

Начини 

оцењивања 

усменим путем, контролна вежба, 

писмени задатак, посматрање 

активности на часу 

                                                                     Укупно: 74 35 39 

 

Образовни стандарди: 

• 2.СТ.1.5.2 Саставља кратке, разумљиве реченице користећи једноставне језичке структуре. 

• 2.СТ.2.5.2 Правилно разуме и користи већи број сложенијих језичких структура. 

• 2.СТ.1.4.2 Пише приватно писмо о аспектима из свакодневног живота (нпр. Описује људе, догађаје, места, осећања). 

• 2.СТ.2.4.2 У приватној преписци, тражи или преноси информације, износи лични став и аргументе 

• 2.СТ.1.2.5 Разуме кратке адаптиране одломке књижевних дела, и друге поједностављене текстове који се односе на 

цивилизацијске тековине, културу и обичаје свог и других народа. 

• 2.СТ.1.3.7 Излаже једноставне, блиске садржаје у вези са културом и традицијом свог и других народа. 

• 2.СТ.1.1.4 Схвата смисао прилагођеног аудио и видео записа у вези с темама из свакодневног живота (стандардни говор, 

разговетни изговор и спор ритам излагања 

• 2.СТ.1.4.4 Пише једноставне текстове према моделу, уз помоћ илустрација, табела, слика, графикона, детаљних 

упутстава. 

• 2.СТ.2.2.5 Проналази специфичне појединости у дужем тексту са претежно сложеним структурама, у коме се износе 

мишљења, аргументи и критике(нпр. новински чланци и стручни текстови). 

• 2.СТ.2.3.5 Излаже већ припремљену презентацију о темама из свог окружења или струке. 
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Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

1. слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом који чита наставник или који ученици чују са звучих записа;. 

2. рад у паровима, малим и великим групама (мини-дијалози, игра по улогама, симулације,  итд.); 

3. мануалне активности (израда паноа, презентација, зидних новина, постера за учионицу или родитеље и сл.); 

4. дебате и дискусије примерене узрасту (дебате представљају унапред припремљене аргументоване монологе са ограниченим трајањем, док 

су дискусије спонтаније и неприпремљене интеракције на одређену тему); 

 

 

 

 

Образовни профил:Техничар мехатронике 

Предмет:Физичко 

Разред: Први 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи  74   74 

Недељни  2   2 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ:  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 специфичним 

условима живота и рада 

Посебни циљеви предмета: 

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; 
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− 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 положаје 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 поремећаје, на основу чега се 

програмирају се посебни садржаји, којима се обезбеђује превенција. 

Активности наставника: 

Уупознаје ученике са циљевима и исходима наставе / учења, планом рада и начинима оцењивања; даје информације о наставној јединици, 

демонстрира је, прати вежбање ученика, континуирано прати њихов рад и напредак и оцењује их , организује групна такмичења ученика 

Активности ученика: 

Прате  усмено излагање наставника, прате презентовање градива и демонстрацију наставних јединица, вежбају, постављају питања, 

демонстрирају савладано градиво, учествују у групним такмичењима 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова по 

теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. 

Здравствена култураи физичка 

активност, као основа за 

реализовање постављених циљева 

и исхода;  

 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

- 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, 

Екологија, биологија 

2 2 / 
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које ће превентивно утицати на 

могуће негативне утицаје услед 

рада у одабраној професији;  

2. 

Развој моторичких и 

функционалних способности 

човека, као основа за реализовање 

постављених циљева и исхода 

 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

- 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; 

Екологија, биологија 

4 / 4 

3. 

Усвајање знања, умења и вештина 

из спортских грана и дисциплина 

као основа за реализовање 

постављених циљева и исхода 

Атлетика 

 

 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

-  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 

Екологија, биологија 

14 / 14 

4. 
Спортска гимнастика: 

(Вежбе на справама и тлу) 
 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

- Демонстрира  технику дисциплина 

Екологија, биологија 

10 / 10 
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из атлетике и гимнастике (вежби на 

справама и тлу) , поседује вештину, 

технику и тактику спортске игре 

као и вежбе из осталих програмом 

предвиђених садржаја 

5. 
Спортска игра (по избору) 

 
 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

- 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 

Екологија, биологија 

38 / 38 
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својим друговима и ужива у 

дружењу и контактима; 

- Доводи у везу свакодневни живот и 

способност за учење и практичан 

рад са физичким, односно 

спортским активностимаи 

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 којме вежба, рекреира 

се и бави се спортом, што преноси у 

свакодневни живо 
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6. 

Физичка, односно спортска 

активност: у складу са 

могућностима школе. 

 

 

- По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

- Учествује на школском такмичењу 

и у систему школских спортских 

такмичења. 

 

6 / 6 

Начини 

оцењивања 

Праћење напретка ученика 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 

спортскимиграма  

Укупно: 74 2 74 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

• 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 позитиво 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 активнан опоравк 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. 

Предмет се реализује кроз следеће облике наставе: 

• теоријска настава (4часа) 

• мерење и тестирање (8 часова) 

• практична настава (58 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, пориступ је индивидуалан. 

Место реализације наставе 

• Теоријска настава се реализује у учионици или у сали, истовремено са практичном наставом; 
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• 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. 

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 фаспитање дозвољена је истовремена реализација часа  

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. 
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Образовни профил: Техничар мехатронике  

Предмет: Математика 

Разред: Први 

Службени гласник РС-Просветни гласник:10/2014 од19.8.2014.године, ступио на снагу  27.8.2014. 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок настaва Укупно 

Годишњи 111 / / / 111 

Недељни 3 / / / 3 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ наставе математике је да ученици усвојезнања,развијувештине, формирају ставове потребне за схватање појава и законитости у природи, 

решавање разноврсних задатака из струке и свакодневног живота, наставак математичког образовања и самообразовања и развијање личности 

ученика. 

Задаци наставе математике су: 

- 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 простори разумевање узајамних односа геометријских фигура 

- Развијање систематичности, уредности, прецизности, темељности, истрајности, критичности у раду; 

- Оспособљавање за примену стечених знања како у математици тако и у осталим предметима; 

- Формирање математичке културе која подразумева свест о универзалности и примени математике и математичког начина мишљења; 

- Развијање способности потребних за решавање проблема и нових ситуација у процесу рада и свакодневном животу. 

Активности наставника: 

- редовно пратити рад и залагање ученика на часу, 

- водити рачуна о индивидуализацији приступу ученику, 

- подстицати ученике да опажају, примењују, препознају, упоређују, изводе закључке,  повезују знања са другим областима и другим 

предметима, решавају проблеме, практично примењују омогућити подстицајну средину за рад и учење, 

- охрабрује, помаже и подстиче ученике, 

- инсистирати на систематичности у раду и поштовању принципа и правила рада, 
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- инсистирати на практичној примени стечених знања, 

- оцењивањем мотивисати ученике за учење, 

- оцењивањем проценити ниво постигнућа ученика. 

Активности ученика: 

- активан приступ при излагању новог градива и изради задатака на часу, 

- практична примена стечених знања, 

- активно учешће у раду, 

- самопроцењивање напретка, 

- навести очекиване активности ученика с обзиром на тему ( запажа, упоређује, примењује, повезује, решава проблем, организује, 

повезује знања са другим областима, ослања се на претходно искуство.... ). 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/ модулу Корелација 

Број 

часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1 РЕАЛНИ БРОЈЕВИ 

2.МА.1.1.1. 

2.МА.1.1.2. 

2.MA.1.1.3. 

2.МА.2.1.1. 

2.МА.2.1.4. 

2.MA.3.1.2. 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

-разликује  скупове бројева, наведе 

основне подскупове скупа реалних 

бројева(N,Z,Q,I), разликује њихове 

елемемте на примерима  и уочава 

релације; 

-одреди НЗС и НЗД природних бројева; 

-обавља рачунске опрације у скупу 

рационалних бројева; 

-израчуна вредност једноставног 

рационалног бројевног израза 

поштујући приоритете рачунских 

операција и употребу заграда; 

-заокругли број на одређени број 

децимала; 

- одреди апсолутну и релативну 

Физика, хемија 10 4 6 
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грешку. 

2 ВЕКТОРИ 
2.МА.1.2.6. 

2.МА.2.2.4. 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

-дефинише појам вектора; 

-објасни појмове: правац, смер и 

интензитет; 

-изврши операције са векторима 

(сабирање и одузимање, производ броја 

и вектора). 

Физика, основе 

електротехнике 
6 2 4 

3 СКУПОВИ И ФУНКЦИЈЕ 
2.МА.1.1.8. * 

2.МА.2.1.9.* 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

-одреди елементе скупа задатог на 

различите начине; 

-изврши скуповне операције на  

задатим скуповима; 

-наведе примере функција; 

-дефинише линеарну функцију; 

-одреди инверзну функцију линеарне 

функције. 

Физика  9 4 5 

4 
ТРИГОНОМЕТРИЈСКЕ 

ФУНКЦИЈЕ 

2.МА.1.2.7.  

2.МА.2.2.5. 

2.МА.3.2.5.* 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

-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 

Физика, основи 

електротехнике  
25 11 14 
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идентичности и примењује их у 

одређивању вредности 

тригонометријских функција ако је 

позната вредност једне од њих; 

-наведе вредности тригонометријских 

функцијакарактеристичних углова(од 

300,450,600); 

-елементе тригонометрије правоуглог 

троугла  користи у решавању 

практичних проблема; 

-претвори угао изражен у степенима  у 

радијане и обрнуто; 

-користи тригонометријски 

круг(нпр.зна да прочита вредности 

тригонометријских функција 

произвољних углова типа;  

-израчуна осталетригонометријске 

функције ако је позната вредност једне 

тригонометријске функције 

примењујући основне 

тригонометријске идентичности; 

-нацрта графике основних 

тригонометријских функција; 

-примени синусну и косинусну теорему 

на решавање троугла. 

5 ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ 
2.МА.1.4.2. 

2.МА.2.4.2. 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

-израчуна одређени део неке величине; 

-одреди непознате чланове просте 

пропорције; 

-препозна директну или обрнуту 

пропорционалност две величине и 

Физика, хемија, 

основи 

електротехнике 

12 5 7 
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примени их у решавању једноставних 

проблема;  

-реши проблем који се односи на 

мешање две компоненте;  

-одреди непознату главницу процента 

или процентни износ; 

-одреди непознату главницу процента 

или процентни износ; 

-одреди каматни износ, каматни 

проценат. 

6 
РАЦИОНАЛНИ 

АЛГЕБАРСКИ ИЗРАЗИ 

2.MA.1.1.4. 

2.MA.2.1.5. 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

-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,НЗС полинома; 

-трансформише једноставнији 

рационални алгебарски израз. 

Физика, 

програмирање 
15 6 9 

7 

ЛИНЕАРНЕ ЈЕДНАЧИНЕ 

И 

НЕЈЕДНАЧИНЕ,ЛИНЕАР

НЕ ФУНКЦИЈЕ 

2.МА.1.1.5. * 

2.МА.1.1.6.* 

2.МА.1.1.7.   

2.MA.2.1.6.* 

2.МА.3.1.4. * 

2.МА.3.1.5. * 

2.МА.1.3.2. * 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

-примени линеарну једначину на 

решавању проблема; 

-реши једначину која се своди на 

линеарну једначину; 

-дефинише појам линеарне функције; 

-прикаже графички линеарну функцију; 

-реши линеарну неједначину и 

графички прикаже скуп решења; 

Физика, хемија, 

програмирање, 

основи 

електротехнике   

16 7 9 
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-реши систем линеарних једначина са 

две непознате; 

-реши систем линеарних неједначина и 

графички прикаже скуп решења. 

8 
КОМПЛЕКСНИ 

БРОЈЕВИ 
2.МА.2.1.2. 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

-дефинише појмове имагинарна 

јединица и комплексан број; 

-сабере,одузме,помножи и подели два 

комплексна броја; 

-одреди конјугован број датог 

комплексног броја; 

-израчуна модул комплексног броја. 

Основи 

електротехнике  
6 2 4 

9 
Писмени задаци са 

исправком 
   12 / 12 

Начини 

оцењивања 

1. усмену проверу знања; 

2. писмене задатке; 

3. контроолне вежбе; 

4. посматрање активности на 

часу. 

Укупно:  111 41 70 

 

Образовни стандарди: 

 

2.MA.1.1.3. Примењује правила заокругљивања бројева ипроцењује вредност израза у једноставним реалним ситуацијама.2.МА.2.1.1. Преводи 

бројеве из једног бројног система у други.2.МА.2.1.4. Рачуна са приближним бројевима и процењује грешку.2.MA.3.1.2.* Израчунава вредност 

израза користећи својства операција (и функција). 

2.МА.1.2.6. Разуме појам вектора,зна основне операције са векторима и примењује их 

2.МА.1.1.1. Користи  природне, целе, рационале и реалне бројеве, различите записе тих бројева и преводи их из једног записа у други. 

2.МА.1.1.2. Израчунававредност бројевног израза у коме се појављују сабирање, одузимање, множење, дељење, степеновање и кореновање и при 

томе по потреби користи калкулатор или одговарајући софтвер. 



Машинска школа „Радоје Дакић“ 2018 -2022. 

 

 

932 

2.МА.2.2.4. Примењује својства вектора при решавању проблема. 

2.МА.1.1.8. *Зна и разуме основне (логичке и) скуповне операције и користи  их . 

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

2.МА.1.2.7. Примењује тригонометрију правоуглог троугла у једноставним реалним ситуацијама. 

2.МА.2.2.5. Примењује тригонометријске функције у једноставним реалним ситуацијама. 

2.МА.3.2.5.* Примењује тригонометријске функције у  проблемима. 

2.МА.1.4.2. Примењује рачун са пропорцијама и процентни рачун при решавању једноставних практичних проблема. 

2.МА.2.4.2. Решава проблеме користећи пропорцију и процентни рачун 

2.MA.1.1.4. Трансформише једноставне алгебарске изразе 

2.MA.2.1.5. Трансформише алгебарске изразе. 

2.МА.1.1.5. *Решава једноставне проблеме који се своде на линеарне (и квадратне једначине 

2.МА.1.1.6.* Решава једноставне проблеме који се своде на линеарне неједначине ( и једноставне квадратне неједначине 

2.МА.1.1.7. Решава једноставне проблеме који се своде на систем две линеарне једначинеса две непознате 

2.MA.2.1.6.* Решава проблеме који се своде на једначине у којима се појављују елементарне функције.2.МА.3.1.4. *Решава једначине са 

параметрима 

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

2.МА.1.3.2. *Разуме појам, израчунава вредност, користи и скицира график линеарне, (квадратне, степене, експоненцијалне, логаритамске и 

тригонометријских функција синуса и косинуса. ) 

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

 

Начин остваривања програма : 

 

Настава се изводи са целим одељењем у учионици . 

Поред обавезних писмених задатака реализују се и писмене провере знања у облику тестова и контролних вежби. 

У реализацији садржаја програма  

поред традиционалних метода  дијалошка са фронталним  

обликом рада  комбинују се и различите методе активног учења, учење кроз пажљиво  

конструисане активности, учење кроз рад, извршавање задатака и личну акцију  

која треба да доведе  до постављених исхода на основу којих се врши вредновање рада ученика. 
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Образовни профил: Teхничар мeхатронике 

Предмет: Рачунарство и информатика 

Разред: Први 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 10/2014. 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок настава Укупно 

Годишњи  74   74 

Недељни  2   2 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ: 

1. Упознавање с азначајем информатичке компетентности и дигиталне писмености за живот у савременом друштву 

2.Упознавање ученика са основним постулатима информатике; 

3. Оспособљавање ученика за коришћење основних могућности оперативних система и система датотека 

4.Упознавање  основних  принципа функционисања локалних мрежа и оспособљавање за коришћење мрежних ресурса; 

5. Упознавање основних принципа функционисања интернета и оспособљавање за коришћењење гових најпопуларнијих сервиса 

6.Оспособљавање ученика да користе различите изворе информација и имају критички однос премањима, да баратају информацијама, да одвајају 

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

7.Оспособљавање ученика за тумачење и разликовање података и информација кроз табеларно, графичко, текстуално приказивање, проналажење 

примене, повезивање са претходним знањем из других предмета 

8.Оспособљавање ученика да одаберу и примене најприкладнију технологију сходно задатку, области у којој је примењују или проблему који 

решавају 

9.Оспособљавање за одговорну примену препорука заштите здравља, безбедности, личне и приватности других у свакодневном раду у 

дигиталном окружењу 

10.Развијање свести о важности етичког коришћења информација и технологије 

11.Оспособљавање за коришћење рачунара у другим предметним областима; 

12. Развијање интересовања за стицање потребних знања и развој вештина које би ученици употребили за даље образовање и напредовање 
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Задаци: 

– развију свест о неопходности коришћења рачунара у свакодневном животу и раду и значају информатике за функционисање и развој друштва; 

– овладају коришћењем програма за обраду текста и табеларних података и креирање докумената у коме су интегрисани текст, слика и табела; 

– ефикасно користе програмски језик заснован на прозорима за решавање различитих проблема у даљем образовању, професионалном раду и 

свакодневном животу; 

– стекну знања потребна за подешавање параметара оперативног система на нивоу корисничког интерфејса, коришћење могућности оперативних 

система и система датотека конкретног оперативног система; 

– разумеју принципе функционисања интернета, локалних мрежа и оспособе се за коришћење мрежних ресурса, интернет сервиса и система за 

електронско учење; 

– јачају способност за прецизно и концизно дефинисање проблема; упознају се са алгоритамским начином решавања проблема и основним 

алгоритмима; 

– јачају способност решавања проблема развојем логичког и критичког мишљења; 

– унапреде способности за брзо, ефикасно и рационално проналажење информација коришћењем рачунара, као и њихово критичко анализирање, 

складиштење и преношење; 

– развију прецизност, рационалност и креативност у раду са рачунаром; 

– унапреде стратегије и технике самосталног учења користећи могућности рачунара и развију спремност за учење током целог живота; 

– на адекватан начин користе предности рачунара и друштвених мрежа у удруживањусадругима и покретању акција чији је циљ ширење 

корисних информација или пружање помоћи и подршке онима којима је то потребно; 

– примене стечена знања и вештине у савладавању програма других наставних предмета; 

– изграде правилне ставове према коришћењу рачунара, без злоупотребе и претеривања које угрожава њихов физичко и ментално здравље; 

– упознају савремена ергономска решења која олакшавају употребу рачунара и изграде спремност за праћење нових решења у области 

информатичке технологије. 

 

Активности наставника: 

Излаже наставну јединицу усмено, презентује градиво презентацијом, демонстрира, прати рад ученика, модерира рад ученика, припрема наставне 

материјале, саставља задатке за рад, израђује електронске тестове, прати рад ученика, процењује њихове активности и постигнућа и оцењујеих. 

 

Активности ученика: 

Прате  усмено излагање наставника, прате презентовање градива и демонстрацију наставних јединица, вежбају са припремљених наставних 

материјала, постављају питања,  демонстрирају савладано градиво. 
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Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. 

1. Основерачунарскетехнике 

 

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 друштвa 

Наведе опасности и мере заштите 

здравља од претеране и неправилне 

употребе рачунара 

Препозна компоненте из којих се 

састоји рачунар и објасни њихову 

функционалност 

Објасни намену оперативно 

испољашње меморије у рачунарском 

систему 

Наброји врсте спољашњих меморија 

и објасни њихове карактеристике 

Објасни сврху софтвера у 

рачунарском систему 

Наброји врсте софтвера и објасни 

њихову 

Математика, физика,  

 

16 7 9 

2. 

2. Обрада текста 

 

Подешава радно окружење програма 

за обраду текста 

Управља текстуалним документима 

и чува их у различитим верзијама 

Свипредмети 

16 5 11 
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Креира и уређује текстуалне 

документе 

Креира и уређује табеле 

Уметне објекте у текст и модификује 

их 

Направи циркуларна писма 

Подешава параметре изгледа 

странице текстуалног документа 

Проналази и исправља правописне и 

словне грешке помоћу алата 

уграђених у програм за обраду 

текста 

Прегледа и штампа текстуални 

документ 

3. 

3. Табеларни прорачуни 

 

Подешава радно окружење програма 

за табеларне прорачуне; 

Управља табеларним документима и 

чува их у различитим верзијама; 

Уноси податке различитих типова; 

Измени садржаје ћелије; 

Манипулише колонама и врстама; 

Организује радне листове; 

Уноси формуле у  ћелије; 

Форматира ћелије; 

Бира обликује и модификује 

графиконе; 

Подешава изглед странице за 

штампање табеларног документа; 

Модификује и штампа табеларни 

текст. 

Математика, физика 

16 7 9 
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4. 

4. Слајд - презентације 

 

Додаје и премешта слајдове, додаје 

објекте на слајд, подешава позадину; 

Припреми презентацију у складу са 

правилима и смерницама за израду 

презентације; 

користи различите организације 

слајда; 

Користи и модификује готове 

дизајн-теме; 

Додаје и подешава готове 

анимационе ефекте објектима; 

Израђује интерактивне слајд 

презентације•Припрема за штампу и 

штампа презентацију; 

Подешава презентацију за јавно 

приказивање; 

Одабере и примењује одговарајућу 

технологију за реализацију 

конкретног задатка; 

Користи технологију за 

прикупљање, анализу, вредновање  и 

представљање података и 

информација. 

Свипредмети 

12 5 7 

5. 

5. 

Интернетиелектронскакомун

икација 

 

Приступасадржајима на интернету, 

претражује интернет и преузима 

жељене садржаје 

Користи електронску пошту 

Користи интернет мапе, виртуелни 

телефони сличне веб-сервисе 

Објасни појмове електронска 

трговина и електронско банкарство 

Објасни како функционише учење 

Свипредмети 

14 7 7 
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на даљину 

Освести важност поштовања 

правних и етичких норми при 

коришћењу интернета 

Објасни предност и 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 

Наведе начине приступа интернету 

Објасни разлику између локалне и 

глобалне мреже 

Објасни принципе функционисања 

интернета 

Објасни појам и сврху интернет 

протоколи 

Објасни зашто постоји систем 

доменских имена 

Процени квалитет информација са 

којима се сусреће 

Препозна прихватљиво / 

неприхватљиво понашање у оквиру 

дигиталне комуникације; 

Пријави непримерене дигиталне 

садржаје или нежељене контакте и 
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потражи помоћ 

Препозна знаке зависности од 

технологије и правовремено реагује 

Води рачуна о онлајн идентитету и 

приватности; 

Начини 

оцењивања 

Тестови вештина, праћење 

активности на часу, електронски 

тестови 

Укупно: 74 31 43 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО): 

 

На почетку наставе урадити проверу нивоа знања и вештина ученика, која треба да послужи као оријентир за организацију и евентуалну 

индивидуализацију наставе. 

У уводном делу двочаса наставник истиче циљ и задатке одговарајуће наставне јединице, затим реализује теоријски део неопходан за рад 

ученика на рачунарима. Уводни део двочаса, у зависности од садржаја наставне јединице, може да траје највише 30 минута. Након тога 

организовати активност која, у зависности од теме, подстиче изградњу знања, анализу, критичко мишљење, интердисциплинарно повезивање. 

Активност треба да укључује практичан рад, примену ИКТ-а, повезивање и примену садржаја различитих наставних предмета, тема и области са 

којима се сусрећу изван школе. Активности осмислити тако да повећавају мотивацију за учење и подстичу формирање ставова, уверења и 

система вредности у вези са развојем језичке и информатичке писмености, здравим стиловима живота, развојем креативности, способности 

вредновања и самовредновања. 

Годишњи фонд часова зависи од броја наставних недеља у првом разреду који је дефинисан наставним планом за сваки образовни профил. 

Повећан број часова (2 или 4 часа) оставља се наставнику да распореди на оне тематске целине за које сматра да је то потребно. Уз сваку тему 

програма дат је и оријентациони број часова који има циљ да наставнику сугерише обим, дубину и начин интерпретације појединих целина, 

односно тема. Овај фонд часова је оквирног карактера и треба га усклађивати са конкретном ситуацијом у одељењу и специфичностима за сваки 

профил. У реализацији програма треба се придржавати наведеног редоследа теме. 

При реализацији програма дати предност пројектној, проблемској и активној настави, кооперативном учењу, изградњи знања и развоју 

критичког мишљења. Подстицати тимски рад и сарадњу нарочито у областима где наставник процени да су присутне велике разлике у предзнању 

код појединих ученика. Уколико услови дозвољавају дати ученицима подршку хибридним моделом наставе (комбинацијом традиционалне 

наставе и електронски подржаног учења), поготово у случајевима када је због разлика у предзнању потребна већа индивидуализација наставе. 
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Образовни профил: Техничар мехатронике 

Предмет: Историја 

Разред: Први 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 70 / / / 70 

Недељни 2 / / / 2 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ:  

Циљ наставе историје је стицање хуманистичког образовања и развијање историјске свести; разумевање историјског простора и времена, 

историјских догађаја, појава и процеса и улоге истакнутих личности; развијање индивидуалног и националног идентитета; стицање и 

проширивање знања, развијање вештина и формирање ставова неопходних за разумевање савременог света; 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. 

Задаци:  

 Задаци наставе историје су да ученици: 

- стекну и прошире знања о националној и општој историји (политичкој, економској, друштвеној, културној...), да разумеју узроке и последице 

историјских догађаја, појава и процеса, и улогу истакнутих личности у развоју људског друштва;  

- поседују свест о повезаности појава из прошлости са појавама из садашњости;  

- разумеју да национална историја представља саставни део регионалне, европске и глобалне историје;  

- развијају истраживачки дух и критички однос према прошлости;  

- буду оспособљени за проналажење, прикупљање и коришћење информација датих у различитим симболичким модалитетима (историјске карте, 

графикони, табеле...) и њихово повезивање са претходним историјским знањем;  

- буду оспособљени да препознају различита тумачења истих историјских догађаја;  
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- повезују стечена знања и вештине са садржајима сродних наставних предмета;  

- буду оспособљени за примену стечених знања и практичних вештина у свакодневном животу;  

- унапређују вештине неопходне за индивидуални и тимски рад (комуникативност, образлагање сопствених ставова, аргументовани дијалог...);  

- развијају одговорност, систематичност, прецизност и позитиван став према учењу;  

- развијају свест о квалитету стеченог знања и потреби сталног усавршавања. 

Активности наставника: 

  Излаже наставни садржај, мотивише узченике, подстиче на дискусију, поставља питања, даје повратну информацију о напредовању ученика 

Активности ученика:  

Прате излагање наставника, закључују, постављају и одговарају на питања, повезују, раде и презентују реферате о личностима и догађајима. 

 

Ред. број 

теме/мод

ула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  по 

теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. 

Српска држава и 

државност 

2.ИС.1.1.1 

2.ИС.1.2.2 

2.ИС.1.2.3 

Разликује периоде у којима је 

постојала, престала да постоји и 

поново настала српска држава. 

Упореди одлике српске државности 

у средњем и новом веку. 

Објасни узроке и последице српске 

револуције, балканских и Првог 

светског рата. 

Лоцира места најважнијих битака и 

опише улогу истакнутих личности у 

српској револуцији, балканским и 

Првом светском рату. 

Српски језик и 

књижевност, Верска 

настава, Географија, 

Ликовна уметност 

28 18 10 

2. 

Српски народ у 

југословенској држави 
2.ИС.1.1.1 

2.ИС.1.2.2 

2.ИС.1.2.3 

Уочава значај настанка 

југословенске државе за српски 

народ, разуме међународни положај 

и схвата, допринос, југослвенских 

антифашистичких покрета и Другом 

светском рату. 

Српски језик и 

књижевност, Верска 

настава, Географија, 

Ликовна уметност 

15 10 5 
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Именује најважније личности које 

су утицале на друштвено-политичка 

збивања у Југославији. 

3. 

Достигнућа српске 

културе 

2.ИС.1.1.1 

2.ИС.1.2.2 

2.ИС.1.2.3 

Разликује периоде у којима су 

настала најзначајнија дела српске 

културе, објашњава утицај 

историјских збивања на културна 

кретања. 

Описује одлике свакодневног 

живота у различитим епохама и 

областима и именује најважније 

личности које су заслужне за развој 

српске културе. 

Српски језик и 

књижевност, Верска 

настава, Географија, 

Ликовна уметност 

16 11 5 

4. 

Српски народ и Србија у 

саврменом свету 2.ИС.1.1.1 

2.ИС.1.2.2 

2.ИС.1.2.3 

Разуме место и улогу Србије у 

савременом свету и њено чланство 

у међународним организацијама. 

 

 

Српски језик и 

књижевност, Верска 

настава, Географија, 

Ликовна уметност, 

Филозофија 

11 6 5 

Начини 

оцењивања 

Усмено одговарање, контролне вежбе, 

пројекти ученика 
                                                                     Укупно: 70 45 25 

 

 

Образовни стандарди: 

 

2. ИС. 1.1.1. Разуме значење основних истроријских и појмова историјске науке 

2. ИС. 1.2.2 Уочава да постоје различита виђења исте историјске појаве на основу поређења више историјских извора 

2.ИС. 1.2.3 Препознаје предрасуде, стереотипе, пропаганду и друге видове пристасности у тумачењу појава у историјским и 

савременим изворима информација. 
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Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

 

Полазну тачку програма чине циљ и задаци овог предмета, чија ће  реализација бити прилагођена узрасту и развојним карактеристикама ученика. 

Садржаји ће бити прилагођани ученицима, како би најлакше и најбрже достигли наведени циљ.  

При томе, наставници ће настојати да, коришћењем разноврсних извора и релевантне историографске и етнографско-антрополошке литературе, 

ученицима пруже могућност да стекну јасну представу о прошлости народа коме припадају, али и окружења у коме живе: какав им је био начин 

живота и које су значајне личности обележиле њихову историју. Искористиће се  велике могућности које историја као наративни предмет пружа у 

подстицању ученичке радозналости, која је у основи сваког сазнања. Наставни садржаји ће бити представљени као "прича", богата 

информацијама и детаљима, како би историјски догађаји, појаве и процеси били предочени јасно, детаљно и динамично. Настава ће помоћи  

ученицима у стварању што јасније представе не само о томе шта се десило, већ и зашто се десило и какве су последице проистекле.  

Посебно место у настави историје имају питања, она која поставља наставник ученицима, 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, како у фази утврђивања и систематизације градива, тако и у обради наставних 

садржаја. У зависности од циља који наставник жели да оствари, питања могу имати различите функције: фокусирање пажње на неки садржај или 

аспект, подстицање поређења, трагање за појашњењем итд.  

Пожељно је што више користити различите облике организоване активности ученика (индивидуални рад, рад у пару, рад у групи, радионице или 

домаћи задаци, као што су семинарски радови, презентације, самостални и групни пројекти...).  

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 

омогућава ученицима да на очигледан и сликовит начин доживе простор на коме су се догађаји одвијали, олакшавајући им праћење промена на 

одређеној територији.  

Искористиће се  утицај наставе историје на развијање језичке и говорне културе (беседништва), будући да историјски садржаји богате и 

оплемењују језички фонд ученика. Неопходно је имати у виду интегративну функцију историје, која у образовном систему, где су знања 

подељена по наставним предметима, помаже ученицима да схвате повезаност и условљеност географских, економских и културних услова 

живота човека кроз простор и време.  

Одређене теме, по могућности, ће се настојати да се  реализују са одговарајућим садржајима из сродних предмета, а посебна пажња ће се  

посветити оспособљавању ученика за ефикасно коришћење информационо-комуникационих технологија (употреба Интернета, прављење Пауер 

поинт презентација, коришћење дигиталних аудио-визуелних материјала и израда реферата и матурског рада).  
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Образовни профил: Техничар мехатронике 

Предмет: Ликовна култура 

Разред: Први 

Службени гласник РС-Просветни гласник: „Службени гласник РС”, бр. 88/17 и 27/18  

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 20 17 - - 37 

Недељни 1 - - - - 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ:  

-Оспособљавање за самостално ликовно изражавање и стварање традиционалним и савременим визуелним медијима, материјалима и техникама, за 

самостално проналажење и систематизовање информација из различитих извора, за примену стечених знања и умења у настави других предмета, 

свакодневном животу и будућем раду.  

Развијање визуелног опжања,креативности,критичког мишљења,естезских критеријума, 

индвидуалности,самопоуздања,радознаости,предузимљивости,емпатије и толеранције. 

-Оспособљавањеза изражавање идеја , ставова и емоција традиционалним или савременим медијима, за коришћење различитих информација као 

подстицај за стваралачки рад, за сарадњуи тимски рад. 

Задаци:  Задаци ликовне културе су: 

-Развијање визуелног опажања и памћења, естецких критеријума, стваралачког и критичког мишљења.  

-Мотивисање ученика да доприноси естецком и културном начина живљења у свом природном и друштвеном окружењу.  

-Упознавање са значајем и улогом визуелне уметности у друству, свакодневном  животу и раду и са најзначајнијим националним и светским 

уметничким делима, уметницима и споменицима културе. 

-Формирање позитивног става према очувању визуелног националног идентитета, нацијоналне и светске културне бастине. Повезивање стечених 

знања и умења са свакодневним животом и будуцом професијом. 

Активности наставника:  

-Излаже наставну јединицу усмено, презентује градиво, демонстрира, упознаје са циљевима, садржајима, активностима и исходима наставе, 

учења, планом рада и вредновањем остварених резултата.  
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-Наставник планира број часова за сваку тему, имајући у виду да је седам  часова  минимум за реализацију једне теме. Треба предвидети и 

могућност да се ученици дуже задрже на теми која их нарочито интересује. По завршетку теме изложити радове свих ради процене и самопроцене 

и разговарати о нацину на који су учили, као и о могућности примени науценог. предложени садржаји су полазна тачка за разговор, који 

наставник може да допуни другим садржајем, при чему треба имати у виду да садржаји и начин учења садржаја треба да буду везани за 

активности ученика који воде ка развијању креативности. -Приликом посматрања садржаја треба указати на повезаност садржаја са сродним 

садржајима других наставних предмета, са свакодневном животном ситуацијоми са будућим занимањем. Наставник припрема визуелне примере и 

презентације. 

Активности ученика: 

-Прате усмено излагање наставника, презентовање градива наставних јединица, вежбају са припремљених наставних материјала, постављају 

питања, демонстрирају савладано градиво. 

Ученици могу да праве презентације, самостално, у пару или тиму. 

 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ Образовни стандарди Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1 

1. Општи појмови   шта је 

уметност, уметност у 

простору,уметност у времену. 

Уметност и природа. Уметност 

и друштво.     

2.  Самостално ликовно 

изражавање. Линија као 

елемент уметничког израза. 

Боја као средство сликарског 

обликовања. 3. Уметничко 

наслеђе. Појава уметночког 

стварања. Праисториски 

споменици на територији 

србије. Уметност старог 

истока. Развој уметности у 

Упознавање са улогом 

визуелне уметности у 

друству и уметничког 

наслрђа.   

Унапређивање 

визуелног опажања, 

естетскух критеријума 

и визуелне 

комуникације. 

Формирање 

толерантног става 

према разликама у 

индивидуалном 

опажању, тумачењу и 

доживљају опаженог  

Разматра повезаност визуелне 

уметности и друства. Опсти однос 

елемената композиције који 

уочава. Разматра теме и идеје у 

делима визуелне уметности и 

визуелне поруке са којима се 

среце.изрази своју замисао у 

одабраној традиционалној 

техници. Укаже на естетичке 

вредности које уочава у радовима 

ученика. Овладаваље 

традицијоналним и савременим 

техникама и материјалима и 

оспособљавање ученика да 

стечена знања и умења примењују 

Музичка 

култура, 

математика, 

техничко 

цртање и 

историја. 

5 4 / 
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грчкој. Најзначајнија 

остварења и водећи уметници. 

Уметност старог рима. 

Антички споменици у србији. 

Појава хрисћанске уметности. 

Византиска уметност. 

Исламска уметност.      

у настави, свакодневном животу, 

даљем школовању  и будућем 

занимању.креативност 

подразумева подршку ученицима 

да откривају, експериментишу, 

успостављају нове односе и 

долазе до нових решења у 

различитим активностима. 

2 

1. Опсти појмови. Перспектива' 

инверзна, линеарна, ваздушна. 

2. Уметничко наслеђе. 

Средњовековна уметност 

западне европе. Српска 

средњовековна уметност, 

раска скола, српска 

средњовековна уметност од 

1300 до 1371год. Моравска 

скола избор споменика по 

архитектури и зивопису.  

3. Рана и висока ренесанса у 

италији. Водеци представници 

и њихова дела.  

4. 4. Самостално ликовно 

изражавање. Простор. 

Перспектива. 

Стицање основних 

знања о развоју дизајна, 

уметничким 

занимањима, 

занимањима која су 

непосредно повезана са 

дизајном. 

Оспособљавање за 

корисћење различитих 

информација 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 и техници. Користи 

различите информације као 

подстицај за стваралачки рад. 

Музичка 

култура, 

математика, 

техничко 

цртање и 

историја. 

5 4  

3. 

1. опсти појмови. Светло и сенка 

као елементи сликарског 

скулпторског  обликовања. 

2. самостално ликовно 

изражавање. Светлински 

односи. Боја.  

3. Уметничко наслеђе. Барокна 

Упознавање са врстама 

боја и њеним 

елементима. значаја 

обликовања скулптура. 

Развијање опажања, 

креативности и 

естетских критеријума. 

Пореди боје  простора, дизајн 

ентеријера и екстеријера. 

Светлинских односа елементе 

који чине барокну уметност 

простора. Разматра значај 

обликовања скулптура за 

свакодневни живот и будуце 

Музичка 

култура, 

математика, 

техничко 

цртање и 

историја. 

5 3  
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уметност, опсте одлике и 

водећи уметници барока. 

Уметност 19века. 

Неокласицизам, романтизами 

реализам., у европи и србији и 

њени представници.  

Формирање позитивног 

става према естетичким 

вредностима у  ширем 

смислу. 

занимање. Изрази своју замисао у 

одабраном медију, материјалу и 

техници. Упознавање ученика са 

српском бастином као и 

европском.за подстицање 

креативности неопходно је имати 

у виду значај мотивационих 

садржаја, домен ученочких 

доживљаја и корелацију. 

 

 

4. 

 

 

1 опсти појмови. Нови облици 

изражавања у уметности.  

2. Уметничко наслеђе. Правци 

уметности крајем 19 бека. 

Импресионизам и 

постимпресионизам. Уметност 

прве половине 20 века. Опсте 

одлике, најпознатији правци и 

појаве. Теденција у 

уметностидруге половине 20 

века. 

3. самостално ликовно 

изражавање. Композиција, 

компоновање објекатау 

одређеном простору собзиром 

на намену. Фотографија, филм 

,покретна слика. 

Упознавање са значајем 

визуелне уметности за 

савремено друштво и 

најзначајнијим 

нацијоналним и 

светским уметничким 

делима и споменицима 

културе. Развијање 

опазања, естетских 

критеријума, критичког 

мишљења, 

радозналости. 

Мотивисање ученика да 

ПРАТЕ ДЕШАВАЊЕ У 

КУЛТУРИ И 

УМЕТНОСТИ.  

Разматра значај визуелне 

уметности и културе  у 

савременом друству. 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  акзуелном 

догађању културе или виртуелном 

музрју, галерији или локалитрту. 

Музичка 

култура, 

математика, 

техничко 

цртање и 

историја. 

6 5  

Начини 

оцењивања 

-Композиција, дизајн,простор,култура и наслеђе. 

праћење остварености  исхода. 

-Активности на часу. 

Укупно: 37   
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Образовни профил: Техничар мехатронике 

Предмет: Хемија 

Разред: Први 

Службени гласник РС-Просветни гласник: "Сл. гласник СРС – Просветни гласник", бр. 6/90 и "Сл. гласник РС – Просветни гласник", бр. 4/91, 

7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 

10/2009, 5/2010, 8/2010 - испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015 i 11/2016) 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 74 / / / 74 

Недељни 2 / / / 2 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ: 

- развијање функционалне хемијске писмености, 

-разумевање појава и промена у природи на основу знања хемијских појмова, теорија, модела и закона, 

- развијање способности комуницирања коришћењем хемијских термина, хемијских симбола,формула и једначина,                              - развијање 

способности за тражење и коришћење релевантних информација у различитим изворима,  

-развијање свести о важности одговорног односа према животној средини, 

- развијање радозналости и свести о сопственим знањима и способностима. 

Задаци: 

-омогућавање ученицима да разумеју предмет изучавања хемије и научни метод којим се у хемији долази до сазнања 

- омогућавање ученицима да сагледају значај хемије у свакодневном животу 

-оспособљавање ученика да се користе хемијским језиком 

-стварање наставних ситуација у којима ће ученици развијати своја знања и вештине 

Активности наставника: 

-подстицање ученика на мисаону активност  

-пружање нових информација 

Активности ученика: 

-активно слушање, бележење, презентација резултата 
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Ред. 

број 

теме/мо

дула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 

Исходи по наставној 

теми/модулу 
Корелација 

Број 

часова  

по 

теми/мо

дулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Основни хемијски појмови 
2.ХЕ.1.1.1 

2.ХЕ.1.1.2 

Зна да препозна основне 

хемијске појмове и да их 

примени 

физика 

8 6 2 

2. Хемијске реакције 
2.ХЕ.1.1.3 

2.ХЕ.1.1.4 

Примена реакција на основу 

врсте реакције 

физика 

10 5 5 

3. Раствори 
2.ХЕ.1.1.4 

2.ХЕ.1.1.5 

Разликовање врста раствора 

и њихових особина 

машински материјали 

11 6 5 

4. Метали 
2.ХЕ.1.2.1 

2.ХЕ.1.2.2 
Примена метала 

машински материјали 

11 9 2 

5. Неметали 
2.ХЕ.1.2.1 

2.ХЕ.1.2.3 
Примена неметала 

свакодневни живот 

12 7 5 

6. Органска једињења 
2.ХЕ.1.3.1 

2.ХЕ.1.3.2 

Разликовање структуре по 

функционалној групи 

биологија 

18 11 7 

7. Хемија животне средине 
2.ХЕ.1.5.1 

2.ХЕ.1.5.2 

Зна изворе загађивања и мере 

заштите 

екологија 

4 2 2 
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Начини 

оцењивања 

Усменим путем, посматрањем 

активности на часу 
                                                                     Укупно: 74 46 28 

 

 

Образовни стандарди: 

• 2.ХЕ.1.1.1- описује структуру атома елемената 

• 2.ХЕ.1.1.2 -повезује физичка и хемијска својства супстанце 

• 2.ХЕ.1.1.3 -препознаје примере раствора у свакодневном животу 

• 2.ХЕ.1.1.4 -описује утицај различитих фактора на растворљивост супстанци 

• 2.ХЕ.1.1.5 -разликује и описује киселине, базе и соли 

• 2.ХЕ.1.2.1- описује налажење метала и неметала у природи 

• 2.ХЕ.1.2.2 -описује реактивност метала 

• 2.ХЕ.1.2.3- препознаје неорганска једињења 

• 2.ХЕ.1.3.1- препознаје угљоводонике и органска кисеонична једињења 

• 2.ХЕ.1.3.2- описује физичка својства органских једињења 

• 2.ХЕ.1.5.1- рукује супстанцама у складу са ознакама опасности 

• 2.ХЕ.1.5.2 -наводи загађиваче животне средине 

 

 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

-Настава се изводи са целим одељењем у учионици. 

-У реализацији садржаја програма поред традиционалних метода дијалошка са фронталним обликом рада комбинују се и различите методе 

активног учења, учење кроз пажљиво конструисане активности, учење кроз рад, извршавање задатака и личну акцију која треба да доведе до 

постављених исхода на основу којих се врши вредновање рада ученика. 
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Образовни профил: Техничар мехатронике 

Предмет:Грађанско васпитање 

Разред: Први 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 35 / / / 35 

Недељни 1 / / / / 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ:Циљ ове радионице је да се ученици упознају са различитим облицима учешћа деце у сагледавању проблема и разумеју значај сопственог 

учешћа.  

Задаци: 

-упознавање ученика са појмом проблема деце у актвностима и са различитим облицима дечјег учешћа 

-оспособљавање ученика да препознају степен и облик дечјег учешћа у различитим активностима њиховог свакодневног живота у 

породици,школи,друштву 

-разумевање значаја дечјег учешћа у акцијама и активностима 

-разумевање зависности сагледавања проблема од циља активности,узраста и ситуације у којој долази до дечије активности. 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 

Исходи по наставној 

теми/модулу 
Корелација 

Број 

часова  

по 

теми/мо

дулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1 

Ја, ми и други 

-Лични идентитет;-Откривање и 

уважавање разлика 

-Групна припадност;-Стереотипи и 

предрасуде 

 
Савладавање  знања и вештина у 

проблемима 
Социолигија 6 6  
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-Толеранција и дискриминација 

2 

Комуникација у групи 

-Самопоуздано реаговање;-Гласине 

-Неслушање;-Активно слушање 

 -Неоптужујуће пороке 

-Изражавање мишљења;-Вођење дебате и 

дијалога 

 
Савладавање  знања и вештина у 

проблемима 
Социолигија 8 8  

3 

Односи у групи/заједници 

Сарадња и заједништво 

-Сарадња 

-Групни рад 

-Групно одлучивање 

-Учешће младих:“Лествица 

партиципације“ 

-Радити заједно 

Решавање сукоба 

-Динамикаи исходи сукоба;-Стилови 

поступања у конфликтима 

-Сагледавање проблема из разлићитих 

углова 

-Налажење решења 

-Постизање договора;-Извини 

-Посредовање 

Насиље и мир 

-Насиље у вашој околини 

-Вршњачко насиље 

-Насиље у школи 

-Постизање мира 

Шта носим са собом 

-Евалуација наставе целог предмета 

 
Савладавање  знања и вештина у 

проблемима 
Социолигија 20 20  
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4 
Шта носим са собом 

-Евалуација наставе целог предмета 
   3 3  

Начини 

оцењивања 
 Укупно: 37 37  

 

 

 

 

Образовни профили: Техничар мехатронике 

Предмет:Верска настава –Православни катихизис 

Разред: Први 

Службени гласник РС - Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 37 \ \ \ 37 

Недељни 1 \ \ \ 1 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ: наставе православног катихизиса (веронауке) у првом разреду средње школе јесте да се код ученика изгради свест о томе да је хришћанство 

Црква, тј. конкретна Литургијска заједница, као и да се скрене пажња ученицима на то да је појам личности кључни појам без кога се 

хришћанство не може разумети. Без правилног схватања појма личности, не може се појмити то да је хришћанска вера у Бога живот а, не 

академска доктрина, или пак идеологија. 

Задаци: у настави православног катихизиса (веронауке) су да код ученика: 

развије отвореност и однос према Богу као Другој и другачијој Личности у односу на нас, као и отвореност и однос према другом човеку као 

икони Божјој, личности, такође, другачијој у односу на нас, те да се између ове две релације оствари узајамно зависна веза (свест о заједници); 
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развије способност за постављање питања о целини и најдубљем смислу постојања човека и света, људској слободи, животу у заједници, 

феномену смрти, односу са природом која нас окружује и друго, као и за одговарање на питања у светлу православне хришћанске вере и искуства 

Цркве; 

изгради способност дубљег разумевања и вредновања културе и цивилизације у којој живе, успона и падова у историји човечанства, као и 

достигнућа у разним областима стваралаштва (при чему се остварује комплементарност са другим наукама); 

помогне у одговорном обликовању заједничког живота са другим, у изналажењу равнотеже између властите личности и заједнице, у остварењу 

сусрета са светом (са људима различитих култура, религија и погледа на свет, са друштвом, са природом) и са Богом; најзад, 

изгради уверење да је свет и све што је у њему, створен за вечност, да су сви створени да буду причасници вечног живота, те да се из те 

перспективе код ученика развије способност разумевања, преиспитивања и вредновања сопственог односа према другом човеку као 

непоновљивом бићу и према творевини Божјој и изгради спремност на покајање. 

Активности наставника:Излаже наставну јединицу усмено, презентује градиво презентацијом, прати рад ученика, припрема наставне 

материјале, саставља задатке за рад, прати рад ученика, процењује њихове активности и постигнућа и оцењује их. 

Активности ученика:Прате  усмено излагање наставника, прате презентовање градива и наставних јединица, вежбају са припремљених 

наставних материјала, постављају питања, демонстрирају савладано градиво. 

 

Ред. 

број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Увод  

Упознавање са садржајем предмета 

Мотивација за похађање часова 

православног катихизиса 

 2 2 0 

2. Бог Откривења  

Ученик ћемоћи да наведе неке од 

примера Откривења Бога у Библији; 

моћи да разуме и тумачи значење 

израза homo religiosus; моћи да 

препозна изразе вере у Свету Тројицу 

у богослужбеним текстовима; моћи 

да препозна изразе вере у Бога као 

Творца у богослужбеним текстовима; 

моћи да разуме да се Бог из љубави 

Српски језик и 

књижевност 

Историја 

Ликовна култура 

Музичка 

култура 

Екологијa 

Грађанско 

васпитање 

7 5 2 
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открива човеку, позивајући га у 

заједницу; бити подстакнут да 

непосредније учествује у 

богослужењу Цркве; моћи да 

промишља о личној одговорности у 

односу према Богу и ближњима; моћи 

да разуме да се Божје Откривење 

дешава и данас у Цркви и свету; моћи 

да просуђује и препознаје 

сведочанства вере у свом животу 

Физика 

3. Вера, знање и богопознање  

Ученик ћемоћи да увиди разлику 

између знања које се односи на 

ствари и познања које се односи на 

личности; моћи да препозна да је вера 

слободан избор човека и да се 

сведочи личним животом; моћи да 

објасни да је богопознање у 

православном искуству плод личне, 

слободне заједнице човека с Богом; 

моћи да објасни да се вером живи 

кроз Литургију и подвиг. 

Српски језик и 

књижевност 

Историја 

Ликовна култура 

Музичка 

култура 

Екологија 

Грађанско 

васпитање 

Физика 

8 5 3 

4. Хришћанин – човек Цркве  

Ученик ћемоћи да увиди да 

хришћанин постоји превасходно као 

члан конкретне литургијске 

заједнице; моћи да опише живот 

парохијске заједнице; моћи у 

основним цртама да објасни да се 

учешћем у литургијском сабрању 

ступа на пут богопознања; моћи да 

продискутује о православном 

схватању Цркве; моћи да схвати да 

хришћанство подстиче човека на 

Српски језик и 

књижевност 

Историја 

Ликовна култура 

Музичка 

култура 

Екологија 

Грађанско 

васпитање 

Физика 

6 4 2 
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одговоран живот у заједници. 

5. Свето Писмо – Књига Цркве  

Ученик ћемоћи да именује различите 

књиге Светог Писма; моћи да наброји 

неке ауторе књига Светог Писма; 

моћи да истражује Свето Писмо 

користећи скраћенице, поделе на 

главе и стихове; знати да се 

посебност Светог Писма садржи у 

богонадахнутости; моћи да препозна  

карактер богонадахнутости Светог 

Писма кроз лично искуство 

надахњивања Светим Писмом; моћи 

да наведе неке примере повезаности 

Старог и Новог Завета; моћи да 

закључи да је Свето Писмо књига 

Цркве, а не појединца. 

Српски језик и 

књижевност 

Историја 

Ликовна култура 

Музичка 

култура 

Екологија 

Грађанско 

васпитање 

Физика 

6 5 1 

6. Хришћански живот  

Ученик ћемоћи да увиди да постоји 

разлика између народног и црквеног 

предања и да заузме став према њима; 

моћи да уочи да светост живота није 

могућа без истовремене заједнице са 

Богом и људима; знати  да  су  сви  

људи  призвани  да буду свети;  

моћи да уочи у којој мери је 

напредовао и савладао градиво 

Православног катихизиса 1. разреда 

средње школе 

Српски језик и 

књижевност 

Историја 

Ликовна култура 

Музичка 

култура 

Екологија 

Физика 

Грађанско 

васпитање 

8 4 4 

Начини 

оцењивања 

Усмено испитивање,  

писмено испитивање, 

посматрање понашања  ученика 

Укупно: 37 25 12 
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Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

 

Катихизација (веронаука, изучавање истине вере) јесте литургијска делатност. То значи да је она заједничко дело катихете (вероучитеља) и 

његових ученика. Свака истина вере предаје се и преноси као реалност самога живота, као опис искуства, првенствено као реалност живота у 

Цркви и опис њеног искуства. Нема и не може бити апстрактних истина и аксиома. Катихеза ("веронаука") не постоји ради гомилања података и 

информација или у служби теоретског "знања о вери" него као мистагогија, увођење у праксу живота и отварање могућности да ученик и лично 

усвоји искуство Цркве кроз слободно учешће у њеном животу, првенствено у њеној Литургији. 

Наставни процес ће имати свој пуни смисао и успех заједничким учешћем катихете (вероучитеља) и његових ученика у Литургији и у свим 

облицима и изразима живота у Цркви. 

 

Катихета (вероучитељ) дужан је да помогне својим ученицима да превазилазе неповерење према другима и да се истовремено ослобађају 

претеране и нездраве заокупљености собом и својим стварним и привидним проблемима. Часови катихизиса (веронауке) биће, следствено, 

усмерени на изграђивање поверења, љубави и заједништва међу ученицима у одељењу и у школи, као и у односу према људима уопште. 

Развијање овакве животне оријентације код ученика биће праћено и неговањем осећања одговорности за животну средину и за природу као 

целину. 

 

Притом ученици треба да осете да остваривање јединства са другима нипошто не значи опасност по њих, понајмање пак значи укидање личне 

различитости и особености. Напротив: прихватајући једни друге и показујући узајамну љубав, млади - и сви људи - истовремено чувају, поштују 

и унапређују своју и туђу личност, односно личну самосвојност сваког појединца. 

 

У складу са оваквим циљем наставног процеса, при обради наставних јединица - заступљеној и овде, као и у основној школи, првенствено на 

динамичан начин и дијалошким методом - треба ставити нагласак више на доживљајно, а мање на сазнајно, више на формативно, а мање на 

информативно. Циљ ће бити постигнут ако ученик, уз несебичну и ненаметљиву помоћ свога катихете, открије и себе и друге као непоновљиву 

вредност, а свој животни програм дефинише као трајни подвиг прихватања и поштовање других, стицања поверења и љубави према њима. 

Притом би он спонтано препознао Цркву као простор остваривања личности и заједнице, а једног у Тројици Бога као извор и пуноћу тога датог и 

задатог животно-вредносног програма. 
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Образовни профил:Техничар за мехатронику 

Предмет:Техничко цртање 

Разред: Први 

Службени гласник РС-Просветни гласник: Службени гланик РС, бр. 72/09, 25/11 и 55/13;Правилник је објављен у „ Службеном глснику“ РС-

Просветни гласник, бр. 10/2014 од 19.8.2014.године, а ступио је на снагу 27.8.2014. 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи  74   74 

Недељни  2   2 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ:   

Оспособљавање ученика за  самосталну израду једноставних техничких цртежа помоћу прибора  

Оспособљавање ученика за  читање техничких цртежа 

Развијање прецизности и уредности 

Оспособљавање ученика за  самосталну израду једноставних техничких цртежа помоћу рачунара 

Активности наставника:Излаже наставну јединицу усмено, презентује градиво презентацијом, демонстрира, прати рад ученика, модерира рад 

ученика, припрема наставне материјале, саставља задатке за рад, прати рад ученика, процењује њихове активности и постигнућа и оцењује их. 

Активности ученика:Прате  усмено излагање наставника, прате презентовање градива и демонстрацију наставних јединица, вежбају са 

припремљених наставних материјала, постављају питања, демонстрирају савладано градиво. 

 

Ред. 

број 

теме/мо

дула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по 

теми/мо

дулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. 
Формирање техничког цртежа 

помоћу прибора 
 

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

-изабере стандардну размеру,типове линија и 

Математика, 

машински 

материјали, 

33 11 23 
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формат цртежа 

одабере и попуни заглавље  и означи 

технички цртеж 

нацрта предмет у ортогоналним пројекцијама 

котира пројекције  

унесе ознаке за толеранције на технички 

цртеж 

нацрта једноставније делове у пресеку 

нацрта аксонометријски изглед једноставог 

елемента на основу ортогоналних изгледа 

Енглески језик 

2. 

Израда 2D цртежа у 

програмском пакету CAD 

 

 

-употребљава  CAD програмски пакет при 

изради техничких цртежа 

нацрта и изради једноставније склопне 

цртеже 

покаже логичко мишљење при изради и 

разради техничких цртежа 

Математика, 

машински 

материјали, 

Енглески језик 
41 14 26 

Начини 

оцењивања 

праћење остварености исхода, тестови 

знања, графички радови 
Укупно: 74 25 49 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

- Програм је конципиран тако да се ослања на претходна знања који су ученици стекли у оквиру програма рачунарска техника, компјутерска 

графика. механика, технологија обраде а нарочито 

- машинских елемената. У оквиру реализације програма потребно је остварити корелацију са горе наведеним предметима, због чега треба 

ускладити оперативне планове наставника. 

- Како се предмет реализује кроз вежбе са највише 12 ученика у групи, у рачунарском кабинету препоручује се да се та 3 часа реализују 

одједном. 

- Кроз примере како прорачуна тако и модела, ученике је потребно подстицати у развоју мишљење) а при конструисању. избору елемената, 

монтажи машинских елемената у склопове (стварној и виртуалној), функционалности дела као посебног елемента тако и његова улога у склопу 

итд. Вежбе реализовати тако да у уводном делу се дају неопходна теоријска излагања о геометрији и прорачуну. а потом ученици моделирају 

конкретан машински елеменат (склоп). 
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Садржаје програма је неопходно реализовати савременим наставним методама и средствима. У оквиру сваке програмске целине, ученике треба 

оспособљавати за: самостално проналажење, систематизовање и коришћење информација из различитих извора (стручна литература, интернет, 

часописи, уџбеници); визуелно опажање, поређење и успостављање веза између различитих садржаја (нпр. повезивање садржаја предмета са 

свакодневним искуством, садржајима других предмета и др.); тимски рад; самопроцену ; презентацију својих радова и групних пројеката и 

ефикасну визуелну, вербалну и писану комуникацију. 

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

информације, а оцењивање ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују 

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

 

 

 

 

Образовни профил: Техничар мехатронике 

Предмет: Физика 

Разред: Први 

Службени гласник РС-Просветни гласник:Службени гланик РС, бр. 72/09, 25/11 и 55/13;Правилник је објављен у „ Службеном глснику“ РС-

Просветни гласник, бр. 10/2014 од 19.8.2014.године, а ступио је на снагу 27.8.2014. 

 

Годишњи и недељни фонд часова   

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 74 / / / 74 

Недељни 2 / / / 2 

 

Циљ и задаци 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; 

- Развијање свести о значају експеримента при упознавању, разумевању и проверавању физичких законитости; 

- Стицање способности за уочавање, формулисање и решавање једноставнијих проблема; 

- Схватање значаја физике за технику и природне науке; 
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- Развијање способности и вештина за примену знања из физике у струци; 

- Стицање знања о природним ресурсима, њиховој ограничености и одрживом коришћењу; 

- Развијање правилног односа ученика према заштити, обнови и унапређењу животне средине; 

- Стицање основних сазнања о процесима и производима различитих технологија; 

- Развијање радних навика и одговорности. 

Активности наставника: 

- редовно пратити рад и залагање ученика на часу; 

- водити рачуна о индивидуализацији приступу ученику; 

- подстицати ученике да опажају, примењују, препознају, упоређују, изводе закључке,  повезују знања са другим областима и другим 

предметима, решавају проблеме, практично примењују омогућити подстицајну средину за рад и учење; 

- охрабрује, помаже и подстиче ученике; 

- инсистира на систематичности у раду и поштовању принципа и правила рада; 

- инсистира на практичној примени стечених знања; 

- оцењивањем мотивише ученике за учење; 

- оцењивањем процењује ниво постигнућа ученика; 

Активности ученика: 

- активан приступ при излагању новог градива и изради задатака на часу; 

- практична примена стечених знања; 

- активно учешће у раду; 

- самопроцењивање напретка; 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Увод у физику  

- Схвати значај физике као основне 

природне науке 

- Дефинише основне физичке 

величине 

- Објасни разлику између векторских 

и скаларних величина 

Математика, 

ОЕТ 
6 4 2 
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2. Кинематика 

2.ФИ.1.1.1. 

2.ФИ.1.1.2. 

2.ФИ.2.1.1. 

2.ФИ.3.1.1. 

- Дефинише основне величине у 

кинематици 

- Уочи разлику између 

транслаторног и ротационог 

кретања 

- Решава  једноставније рачунске 

задатке из ове области 

Математика, 

механика 
10 4 6 

3. Динамика 

2.ФИ.1.1.3. 

2.ФИ.1.1.4 

2.ФИ.1.1.5. 

2.ФИ.1.1.3. 

2.ФИ.2.1.2. 

2.ФИ.3.1.1. 

- Дефинише основне динамичке  

величине 

- Дефинише основне законе 

динамике 

- Схвати примену закона динамике у 

свакодневном животу 

- Решава једноставније рачунске 

задатке 

Математика, 

механика 
16 8 8 

4. Кружно и ротационо кретање 

2.ФИ.1.1.2. 

2.ФИ.1.1.3. 

2.ФИ.2.3.2. 

2.ФИ.3.1.4. 

- Дефинише  основне величине које 

описују кружно кртање 

- Схвати центрипеталну и 

центрифугалну силу и наведе  неке 

једноставне  примере њихове 

примене 

Математика, 

механика 
12 5 7 

5. Термодинамика 

2.ФИ.1.2.3. 

2.ФИ.1.2.4. 

2.ФИ.2.1.3. 

2.ФИ.3.2.3. 

- Разуме појмове унутрашње 

енергије и количине топлоте 

- Дефинише термодинамичке 

принципе 

- Разуме појам коефицијента 

корисног дејства 

Математика, 

хемија 
10 5 5 

6. Електрично и магнетно поље 

2.ФИ.1.3.1. 

2.ФИ.1.3.2. 

2.ФИ.1.3.3. 

2.ФИ.1.3.4. 

2.ФИ.1.3.5. 

- Разуме Кулонов закон 

- Објасни особине магнетног поља и 

величине које га описују 

- Дефинише електромагнетну 

индукцију 

Математика, 

ОЕТ 
16 9 7 
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7. Лабораторијске вежбе 2.ФИ.1.1.8. 
- упознати са начином извођења 

лабораторијске вежбе: 
Математика 4  4 

Начини 

оцењивања 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

1.усмену проверу знања 

2.писмену провера знања 

3. тестове знања 

4.праћење остварености исхода и 

стандарда 

Укупно: / 74 35 39 

 

Образовни стандарди: 

2.ФИ.1.1.1. Описује и објашњава физичке појаве: равномерно праволинијско кретање, равномерно променљиво праволинијско кретање, пренос 

притиска кроз течности и гасове, пливање тела, механичка осциловања и таласи. 

2.ФИ.1.1.2. Примењује стечена знања и вештине из механике у циљу безбедног кретања транспортних средстава и пешака; познаје основне 

појмове и релације у кинематици и динамици.  

2.ФИ.1.1.3. Користи релације из Њутнових закона (динамике и гравитације) код објашњења простијих кретања тела у ваздуху, течности и на 

чврстој подлози;зна основне операције са векторским физичким величинама; зна разлику између масе и тежине тела. 

2.ФИ.1.1.4. Разуме везу између енергије и рада и зна смисао закона одржања енергије. 

2.ФИ.1.1.5. Познаје и разуме ефекте који се појављују при кретању тела када постоје силе трења и отпора средине. 

2.ФИ.1.1.8. Користи уређаје и мерне инструменте за мерење физичких величина:растојање, временски интервал, маса, сила, 

притисак2.ФИ.1.2.1.Разликује параметре гаса и својства идеалних гасова; зна све мерне јединице у којима се изражавају. 

2.ФИ.1.2.4.Разуме Први принцип термодинамике и смер топлотне размене. 

2.ФИ.1.3.1.Описује и објашњава физичке појаве: деловање електричног поља на наелектрисане честице и проводник, електростатичку заштиту, 

кретање наелектрисаних честица у електричном и магнетном пољу, магнетну интеракцију наелектрисања у кретању, узајамно деловање два 

паралелна праволинијска струјна проводника, појаву електромагнетне индукције, принцип рада генератора наизменичне струје 

2.ФИ.1.3.2.Разликује карактеристичне физичке величине за сваку тачку електричног поља (јачина поља и електрични потенцијал) и разуме да се 

при померању наелектрисања врши рад који зависи од разлике потенцијала 

2.ФИ.1.3.3.Познаје релације и физичке величине које описују деловање магнетног поља на наелектрисане честице и проводник са струјом 

(Лоренцова и Амперова сила). 
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2.ФИ.1.3.4.Разликује електромоторну силу и електрични напон, унутрашњу отпорност извора струје и електричну отпорност проводника и зна 

величине од којих зависи отпорност проводника. Разликује отпорности у колу једносмерне и наизменичне струје (термогена отпорност, 

капацитивна и индуктивна отпорност). 

2.ФИ.1.3.5.Уме да објасни појаву електромагнетне индукције и зна Фарадејев закон. 

2.ФИ.1.3.6.Наводи примере практичне примене знања из физике оелектричним и магнетним појавама и решава једноставне проблеме и задатке 

користећи Кулонов, Омов и Џул-Ленцов закон и примењује их у пракси 

2.ФИ.2.1.2.Уме да одреди услове равнотеже тела; примењује Њутнове законе динамике и решава једноставне проблеме при кретању тела. 

2.ФИ.2.1.5.Користи уређаје и мерне инструменте за мерење физичких величина, на пример, густине, средњебрзине, убрзања, коефицијентатрења 

клизања, константееластичности опруге,брзинeзвука у ваздуху. уме дапредстави резултате мерења таблично и графички и на основу тога дође до 

емпиријске зависности, на пример,силе трења од силе нормалног притиска, периода осциловања математичког клатна од његове дужине, периода 

осциловањетега на опрузи од масе тега 

2.ФИ.2.3.2.Разуме смисао рада у електростатичком пољу. Познаје појам еквипотенцијалне површине и разуме везу између јачине електричног 

поља и потенцијала 

2.ФИ.3.1.1.Примењује законе кинематике, динамикеи гравитације за решавање сложенијих задатака;разуме појам и деловање инерцијалних сила 

2.ФИ.3.3.3.Разуме појам енергије електричног имагнетног пољаи израчунава, на основу познатих релација, енергију електричног поља у 

плочастом кондензатору и магнетну енергију у соленоиду 

 

Начин остваривања програма :  

Настава се изводи са целим одељењем у учионици . 

Поред обавезних писмених  задатака реализују се и писмене провере знања у облику тестова и контролних вежби.  

У реализацији садржаја програма  

поред традиционалних метода  дијалошка са фронталним  

обликом рада  комбинују се и различите методе активног учења ,учење кроз пажљиво  

конструисане активности; учење кроз рад, извршавање задатака и личну акцију која треба да доведе  до постављених исхода на основу којих се 

врши вредновање рада ученика. 
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Образовни профил:Техничар за мехатронику 

Предмет: Механика 

Разред: Први 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи  102   102 

Недељни  3   3 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ:   

стицање основних знања из статике и отпорности материјала 

Активности наставника:Излаже наставну јединицу усмено, презентује градиво презентацијом, демонстрира, прати рад ученика, модерира рад 

ученика, припрема наставне материјале, саставља задатке за рад, прати рад ученика, процењује њихове активности и постигнућа и оцењује их. 

Активности ученика:Прате  усмено излагање наставника, прате презентовање градива и демонстрацију наставних јединица, вежбају са 

припремљених наставних материјала, постављају питања, демонстрирају савладано градиво. 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. 
Систем сучељних сила 

 
 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

- наброји аксиоме статике 

- израчуна реакције веза 

Физика, математика, 

техничко цртање, 

електромашинска 

припрема 

12 6 6 
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2. 

Систем произвољних сила у 

равни 

 

 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

- разложи силу на компоненте 

- наведе теорему о паралелном 

преношењу силе 

- постави услове равнотеже система 

произвољних сила у равни 

Физика, математика, 

техничко цртање, 

електромашинска 

припрема 12 6 6 

3. 
Тежиште и центар маса 

 
 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

- одреди тежишта линија, фигура и тела 

- разликује врсте равнотеже 

Физика, математика, 

техничко цртање, 

електромашинска 

припрема 

9 4 5 

4. 
Равански носачи 

 
 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

- одреди реакције веза раванских носача  

- нацрта статичке дијаграме за 

карактеристичне раванске носаче 

Физика, математика, 

техничко цртање, 

електромашинска 

припрема 

15 7 8 

5. Решеткасти носачи  

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

- израчуна унутрашње силе у штаповима 

једноставих решеткастих носача 

Физика, математика, 

техничко цртање, 

електромашинска 

припрема 

6 3 3 

6. 
Трење 

 
 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

- разликује врсте трења  

- наведе карактеристичне примере 

позитивног и негативног дејства трења 

из машинске технике 

Физика, математика, 

техничко цртање, 

електромашинска 

припрема 
6 3 3 

7. 
Аксијално напрезање 

 
 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да:наброји  

- врсте напрезања 

- нацрта дијаграм и објасни Хуков закон 

за аксијално напрезање 

- димензионише аксијално напрегнут 

Физика, математика, 

техничко цртање, 

електромашинска 

припрема 
9 4 5 
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штап 

8. 
Смицање 

 
 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

- разликује напоне и деформације који се 

јављају при карактеристичним 

напрезањима 

Физика, математика, 

техничко цртање, 

електромашинска 

припрема 

6 3 3 

9. 

Геомеријске карактеристике 

равних и попречних пресека 

 

 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

- израчуна моменте инерције сложених 

фигура 

Физика, математика, 

техничко цртање, 

електромашинска 

припрема 

15 7 8 

10. 
Увијање 

 
 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

- разликује напоне и деформације који се 

јављају при карактеристичним 

напрезањима 

Физика, математика, 

техничко цртање, 

електромашинска 

припрема 

6 3 3 

11. Савијање  

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

- разликује напоне и деформације који се 

јављају при карактеристичним 

напрезањима 

- прорачуна носач изложен савијању 

Физика, математика, 

техничко цртање, 

електромашинска 

припрема 
9 4 5 

12. 
Извијање 

 
 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

- разликује напоне и деформације који се 

јављају при карактеристичним 

напрезањима 

- димензионише витки штап 

Физика, математика, 

техничко цртање, 

електромашинска 

припрема 
6 3 3 

Начини 

оцењивања 

Праћење остварености исхода, тестови 

знања, 
                                                                     Укупно: 102 53 58 
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Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

На почетку предмета ученике упознати са циљем/циљевима и исходима, планом и начинима оцењивања. 

Ставове предвиђене предметом изграђивати и вредновати код ученика током свих облика наставе. 

Облици наставе 

Предмет се реализује кроз следеће облике наставе:теоријска настава  

Подела одељења на групе  нема 

Место реализације наставе 

• Учионица 

*Специфичности у реализацији предмета: 

Наставник са ученицима ради једноставне задатке. Графичких радова нема. 

 

 

 

 

Образовни профил:Техничар мехатронике 

Предмет: Основе електротехнике 

Разред: Први 

Службени гласник РС-Просветни гласник: Службени гланик РС, бр. 72/09, 25/11 и 55/13;Правилник је објављен у „ Службеном глснику“ РС-

Просветни гласник, бр. 10/2014 од 19.8.2014.године, а ступио је на снагу 27.8.2014. 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 111 37 / / 148 

Недељни 3 1 / / 4 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ: 

- Стицање основних знања из области електростатике; 

- Стицање основних знања из области једносмерних струја; 

- Стицање основних знања из области електромагнетизма. 
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Задаци: 

- Оспособљавање за практичну проверу појава и закона из области електротехнике и створити код ученика чврсту подлогу за савладавање 

стручних садржаја током даљег школовања. 

Активности наставника: 

- Посредовање између ученика и градива ( усмеравање да градиво иде у сусрет ученику, а ученик градиву ); 

- Помоћ у вођењу, и вођење процеса учења; 

- Предавањем , дискусијом и израдомзадатака упознати ученике са основним електронским елементима и склоповима; 

- Оцењивањем проценити ниво постигнућа ученика; 

- Идентифовати  напредак у учењу и постигнућима ученика. 

Активности ученика: 

- Мобилисање претходних знања и искустава; 

- Самостално проналажење информација; 

- Уочавање, дефинисање и решавање проблема; 

- Индивидуални рад на текстовима из дате области; 

- Јавно саопштавање о неком садржају; 

- Аргументовано дискутовање о проблему из области; 

- Анализа проблема и слободно размишљање и истраживање о датим проблемима у области. 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 

Исходи по наставној 

теми/модулу 
Корелација 

Број 

часова  по 

теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Електростатика  

По завршетку теме ученик ће 

бити устању да 

- објасни структуру материје и 

грађу атома 

- зна основне појмове о 

електрицитету и наелектрисању 

- зна разлику између 

проводника,полу- проводоника и 

изолатора 

- зна међународне мерне 

Математика, 

физика 

25+10 18 7 +10 
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јединице 

-разуме и објасни шта је 

наелектрисано тело и електрично 

поље; 

-објасни Кулонов закон; 

-зна шта су кондензатори и од 

чега за-виси њихов капацитет; 

-зна како се везују кондензатори; 

-зна шта су електрични 

потенцијал и напон; 

-зна да врши прорачуне везивања 

конде нзатора  

2. Једносмерне струје  

- зна шта је електрична струја и 

каква дејства има; 

- да објасни од чега зависи 

електрична отпорност и шта су 

отпорници; 

- зна основне 

законе(Омов,Џулов, Ки-рхофове- 

зна да решава сложена 

електрична кола 

- зна да врши прорачун везивања 

отпо- рника. 

Математика, 

физика 

56 +20 32 24 +20 

3. Електромагнетизам  

- објасни шта је магнетно поље и 

како се представља 

- врши прорачун торуса 

- израчунава електромагнетну 

иeлектродинамичку силу 

- зна да објасни шта је 

електромагнетна индукција 

- објасни како се магнетишу 

феромагне- тни материјали 

 

Математика, 

физика 

30 +7 18 12 +7 
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- зна да објасни примену у 

пракси електромагнетне 

индукције и међуиндукци је. 

Начини 

оцењивања 

Праћење остварености исхода,тестови 

знања, активност на часу, праћење 

практичног рада, самосталног практи- 

чног рада, самостални практични рад. 

Укупно::  111 +37 148 68 
43 +37     

80 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

Модуо: Електростатика 

 

- На почетку наставе дати кратак увод у историјат развоја електротехнике. Структуру материје обрадити као наставак на претходно знање из 

физике и хемије; 

- Електрично поље и појаве у њему обрадити првенствено графички и описно; 

- Уз обраду појединих методских јединица урадити и рачунске задатке; 

- Редно, паралелно и мешовито везивање кондензатора објаснити на неколико примера, а одмах након тога извршити демонстрацију у 

лабораторији; 

- Током реализације модула увек се придржавати истог принципа: теоретски објаснити појаву или законитост, потврдити је рачу- 

нски ( тамо где је то могуће ) а онда извршити демонстрацију или мерења у лабораторији; 

- Током трајања модула реализовати макар један тест знања. 

 

Модуо: Једносмерне струје 

 

- На почетку овог модула објаснити физичку суштину струје, физички и технички смер, позитивну и негативну струју; 

- Густину струје објаснити графички и дати практичне вредности које се сусрећу код електричних инсталација,трансформатора и сл. 

- Електрично коло упоредити са неким механичким системом у којем се врши двострука конверзија енергије, где се енергија неподе-сна за 

директну употребу претвара у електричну (нпр, потенцијална енергија воде ), а затим преноси до потрошача и ту се претвара у енергију погодну 

за коришћење ( нпр. у светлосну и топлотну ); 

- Код генератора обрадити и практични начин мерења њихове унутрашње отпорности; 

- Приликом обраде овог модула урадити велики број задатака. Код решавања сложених кола увежбати писање потребних једначина за формирање 

система једначина, а решавати само системе једначина са три непознате величине: 
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- Објаснити претварање напонског генератора у струјни помоћу напона празног хода и струје кратког споја, па затим показати како се решавају 

сложена кола на тај начин; 

- Током реализације модула увек се придржавати истог принципа: теоретски објаснити појаву или законитост, потврдити је рачу- 

нски ( тамо где је то могуће ) а онда извршити демонстрацију или мерења у лабораторији; 

- Током трајања модула реализовати макар два теста знања, а први писмени задатак реализовати пре краја првог полугодишта. 

 

Модул: Електромагнетизам 

 

- Појам магнетног поља обрадити ослањајући се на претходна знања из основне школе. По могућности показати његов облик помо- 

ћу магнетне пиљевине: 

- Смерове величина у магнетизму приказати помоћу правила десне и леве руке или десног и левог завртња; 

- Принцип рада електромотора и генератора једносмерне струје обрадити на реалним примерима; 

- Међусобну индукцију и вртложне струје обрадити првенствено описно; 

- Током реализације модула увек се придржавати истог принципа: теоретски објаснити појаву или законитост, потврдити је рачу- 

нски ( тамо где је то могуће ) а онда извршити демонстрацију или мерења у лабораторији; 

- Током трајања модула реализовати најмање један тест знања, а други писмени задатак реализовати по завршртку овог модула. 

 

Вежбе 

- По могућности, у једном терминурадити једну вежбу, а навише пет вежби у једном циклусу; 

- Једна вежба се ради два спојена школска часа и за то време треба да се ураде сва мерења и обраде резултата; 

- Где год је могуће, лабораторијска мерења потврдити и рачунским путем, или урадити одговарајућу симулацију на рачунару; 

- У лабораторији треба да буде довољно радних местада за једним радним столом буду два до три ученика; 

- Почетак вежби усагласити са теоријском наставом тако да одговарајуће вежбе следе одмах након обраде теоријског градива; 

- Пре почетка рада у лабораторији ученике упознати са опремом и инструментима и дефинисати мерне грешке. Детаљно обрадити тему “ Обрада 

резултата мерења “; 

- Пре почетка мерења упознати ученике са инструментима и прибором који ће бити коришћен ( амперметром, волтметром, омметром , 

потенциометром, реостатом, изворима напајања... ) и објаснити им како се очитавају аналогни а како дигитални инстру-менти. 
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Образовни профил: Техничар мехатронике 

Предмет: Електромашинска припрема 

Разред: Први 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи  114  114 

Недељни  3  3 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ: Практичмо примењивање теоријских знања из ручне и машинске обраде метала.Оспособљавање ученика да самостално изврши мерења у 

области машинства.Развијање прецизности и одговорности ученика. 

Задаци:Увођење ученика у основне процесе металских радова,развијања спретности и умећа у примени алата,прибора,материјала и машина за 

обраду метала.Упућивање ученика у примену мерних алата у машинству да би схватили начине мерења као потребу сваког практичног 

рада.Оспосбљавање ученика да користе техничке цртеже и шеме и да усвоје одговарајућу стручну терминологију. 

Активности наставника: Излаже наставну јединицу усмено,презентује градиво презентацијом,демонстрира,прати рад ученика,припрема 

наставне материјале,саставља задатке за рад,прати рад ученика,процењује њихове активности и постигнућа и оцењује их. 

Активности ученика:Прате усмено излагање наставника,прате презентовање градива и презентацију наставних једнициа,и вежбају кроз 

практичан рад,постављају питања,понављају демонстрацију,помажу једни другима. 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 

Исходи по наставној 

теми/модулу 

Корелац

ија 

Број 

часова  по 

теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1 Мерење и контролисање  
Ученик ће моћи да мери и 

контролише са мерним алатом. 
ОЕТ 12  12 



Машинска школа „Радоје Дакић“ 2018 -2022. 

 

 

974 

2 Оцртавање и обележавање  
Да одабере прибор и алат и 

изводи поступак. 
ОЕТ 9  9 

3 Материјали у машинству  
Рад са материјалом ручно и 

машински 
ОЕТ 3  3 

4 Турпијање  Практичан рад турпијањем ОЕТ 9  9 

5 Одсецање материјала  Рад са тестерама и маказама ОЕТ 9  9 

6 Савијање и исправљање материјала  
Рад на исправљању и савијању 

материјала 
 3  3 

7 Бушење и упуштање   Рад са бушилицом   3  3 

8. Резање навоја  Практичан рад на резању навоја  9  9 

Начини 

оцењивањ 

Оцењивање знања из теорије и из практичног 

рада 
                                                      Укупно: 57  57 
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Други разред 

Образовни профил: Техничар мехатронике 

Предмет: Српски језик и књижевност 

Разред:  Други 

„Службени гласник РС-Просветни гласник:" бр. 10/2014 од 19.8.2014. 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок настава Укупно 

Годишњи 102 / / / 102 

Недељни 3 / / / 3 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ:  

- 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. 

Задаци: 

- Настава језика (знања о језику, способност служење језиком и васпитна улога наставе језика). Ученици треба да:  



Машинска школа „Радоје Дакић“ 2018 -2022. 

 

 

976 

o овладају знањима о српском књижевном језику;  

o стекну вештине и способности његовог коришћења у општењу са другима, у писменом и усменом изражавању, приликом учења, 

образовања и интелектуалног развоја;  

o поштују матерњи језик, негују српски језик, традицију и културу српског народа, националних мањина, етничких заједница и других 

народа;  

o унапређују културу језичког општења, у складу са поштовањем расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне 

равноправности, са развијањем толеранције и уважавања различитости и са поштовањем и уважавањем других језика и других култура.  

- Настава књижевности (усвајање књижевних знања, развијање читалачких вештина и афирмисање васпитних вредности путем 

књижевности). Ученици треба да:  

o упознају репрезентативна дела српске књижевне баштине и дела опште књижевности, њихове ауторе, поетске и естетске вредности;  

o негују и развијају читалачке компетенције и интерпретацијске вештине посредством којих ће се упознавати са репрезентативним 

књижевним делима из историје српске и опште књижевности, читати их и тумачити у доживљајној и истраживачкој улози;  

o развијају литерарне афинитете и постану читаоци рафинираног естетског укуса који ће умети да на истраживачки, стваралачки и активан 

начин читају књижевна дела свих жанрова, вреднују их, говоре о њима и поводом њих;  

o усвоје хуманистичке ставове, уверења и систем вредности;  

o оспособе се за поуздано морално просуђивање, опредељивање за добро и осуду насилништва и нечовештва, одбацивање свих видова 

агресивног и асоцијалног понашања и за развијање самосвести и личне одговорности;  

o подстичу на саосећање са ближњима и одговорност према другом;  

o развију врлине разборитости и равнотеже и мудрости.  

- Општи задаци. Ученици треба да:  

o развијају и негују стваралачки и истраживачки дух у процесу учења и у примени стечених знања;  

o развијају и негују методичност и методичка поступања приликом овладавања сложеним и обимним знањима;  

o усаглашено са општим исходима учења, као и усклађено са узрастом и способностима, даље развијају знања, васпитне вредности и 

функционалне вештине које ће моћи да користе у даљем образовању, у професионалном раду и у свакодневном животу;  

o развијају лични и национални идентитет и осећање припадности држави Србији;  

o формирају вредносне ставове којима се чува национална и светска културна баштина;  

o буду оспособљени за живот у мултикултуралном друштву.  

Активности наставника: 

- мотивисање ученике за читање; 

- припремање и благовремено давањеученицима истраживачких задатака као помоћ приликом читања и разумевања  дела; 

- припремање наставних материјала; 

- планирање активности на часу и тока часа; 
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- објашњавање, тумачење, анализирање  нових садржаја и појмова; 

- подстицање активног учешћа ученика у раду на часу; 

- подстицање креативности ученика; 

- подстицање код ученика критичког развој мишљења и разумевања; 

- подстицањее активног учења; 

- подстицање учника  да повезују знања са другим областима и  ослањају се на претходно искуство; 

- инсистирање на практичној примени стечених знања  

- подстицање одговорности код ученика; 

- упућивање ученика на додатне изворе знања и могућности сазнавања; 

- неговање позитивне климе у одељењу; 

- омогућавање подстицајне средине за рад и учење; 

- охрабрибравање, помагање и подстицање ученика; 

- инсистирање на систематичности у раду и поштовању принципа и правила рада; 

- редовно вредновање рада и постигнућа сваког ученика; 

- самовредновање реализације програма ; 

- планирање новина и измена за следећу школску годину. 

Активности ученика: 

- редовно читање задате лектире; 

- припремње  радних материјала за часове обраде књижевних дела; 

- активно учествовање у дискусијама на часу; 

- активан приступање при излагању новог градива и изради задатака на часу; 

- самостално или уз помоћ наставника запажање, упоређивање, примена и повезивање градива ; 

- израда домаћих задатака; 

- активно учење; 

- тражење додатне подршке за градиво које нису разумели или их  додатно интересује; 

- редовно бележење у свеску свих  најважнијих чињеница и закључакае  са часа; 

- израда писмених задатака, тестова знања, правописних диктата, рецитовање стихова; 

- практична примена стечених знања; 

- повезивање знања са другим областима; 

- ослањање на претходно искуство; 

- самопроцењивање напретка . 
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Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

I 
Барок, класицизам, 

просветитељство 
 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- наведе особености барока, класицизма и 

просветитељства и њихове представнике у 

књижевности 

- објасни значај Венцловића и Орфелина за 

развој језика и књижевности код Срба 

- 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 

- наведе особине ликова у обрађеним делима и 

заузме став према њиховим поступцима 

 

 

Историја 

Филозофија 

Ликовна култура 

Музичка уметност 

Верска настава 
13 10 3 

II Романтизам  

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- 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 

 

Историја 

Ликовна култура 

Музичка уметност 

24 21 3 

III Реализам  

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- наведе представнике правца и њихова дела 

- дефинише одлике реализма и препозна их на 

обрађеним књижевним делима 

 

Историја 

Ликовна култура 

Музичка уметност 

27 24 3 
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- 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 

IV Морфологија  

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- одреди врсту речи и граматичке категорије 

- употреби у усменом и писаном изражавању 

облике речи у складу са језичком нормом 

 

страни језик 
10 8 2 

V Правопис  

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- примени правила одвојеног и састављеног 

писања речи у складу са језичком нормом 

 

 5 3 2 

VI Култура изражавања  

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- изражава размишљања и критички став према 

проблемима и појавама у књижевним 

текстовима и свакодневном животу 

- препозна одлике стручно-научног стила 

- примени одлике новинарског стила 

 

23 / 23 

Начини 

оцењивања 

• усмено испитивање 

- индивидуално 

- групна дискусија 

• тест знања 

• домаћи задатак 

• писмени задатак 

• есеј 

• ППТ презентација 

• праћење актиности на часу 

                                                                     Укупно: 102 66 36 
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Образовни стандарди: 

Основни ниво 

1. Област ЈЕЗИК  

2.СЈК.1.1.1. Има основна знања о језику уопште (шта је језик, које функције има); поштује свој језик и поштује друге језике; 

препознаје стереотипне ставове према језику. Разуме појам текста; разликује делове текста (увод, главни део, завршетак); 

препознаје врсте текстова (облике дискурса); има основна знања из социолингвистике: познаје појмове једнојезичности и 

вишејезичности (и зна одговарајуће језичке прилике у Србији); разуме појам језичке варијативности и препознаје основне 

варијетете.  

2.СЈК.1.1.2. Разликује књижевни (стандардни) језик од дијалекта; зна основне податке о дијалектима српског језика; има 

правилан став према свом дијалекту и другим дијалектима српског језика и према оба изговора српског књижевног језика 

(поштује свој и друге дијалекте српског језика и има потребу да чува свој дијалекат; подједнако цени оба изговора српског 

књижевног језика - екавски и (и)јекавски); има потребу да учи, чува и негује књижевни језик; познаје најважније граматике и 

нормативне приручнике и уме да се њима користи; зна основне податке о месту српског језика међу другим индоевропским и 

словенским језицима; има основна знања о развоју књижевног језика, писма и правописа код Срба.  

2.СЈК.1.1.3. Разликује правилан од неправилног изговора гласа; зна основну поделу гласова; има основна знања у вези са слогом 

и примењује их у растављању речи на крају реда; зна основна правила акценатске норме и уочава евентуалне разлике између 

свог и књижевног акцента.  

2.СЈК.1.1.4. Познаје врсте и подврсте речи; примењује норму у вези с облицима речи у фреквентним случајевима (укључујући и 

гласовне промене у вези с облицима речи); издваја делове речи у вези с облицима речи (граматичка основа и наставак за облик) у 

једноставнијим случајевима; издваја делове речи у вези с грађењем речи (префикс, творбена основа, суфикс) у једноставнијим 

случајевима; препознаје основне начине грађења речи; примењује норму у вези с грађењем речи (укључујући и гласовне промене 

у вези с грађењем речи); примењује постојеће моделе при грађењу нових речи.  

2.СЈК.1.1.5. Правилно склапа реченицу; разликује синтаксичке јединице; разликује активне и пасивне реченице; уме да 

анализира једноставније реченице грађене по основним моделима и проширене прилошким одредбама.  

2.СЈК.1.1.6. Има лексички фонд који је у складу са средњим нивоом образовања; прави разлику између формалне и неформалне 

лексике и употребљава их у складу са приликом; има основна знања о значењу речи; познаје основне лексичке односе 

(синонимију, антонимију, хомонимију); познаје метафору као лексички механизам; нема одбојност према речима страног 

порекла, али их не прихвата некритички и аутоматски; познаје појам термина и фразеологизма; познаје најважније речнике 

српског језика и уме да се њима користи.  

2. Област КЊИЖЕВНОСТ  

2.СЈК.1.2.1. Познаје ауторе дела из обавезног школског програма и локализује их у контекст стваралачког опуса и 

књижевноисторијски контекст.  
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2.СЈК.1.2.2. Познаје књижевнотеоријску терминологију и доводи је у функционалну везу са примерима из књижевних1 и 

неуметничких2 текстова предвиђених програмом.  

2.СЈК.1.2.3. У тумачењу књижевноуметничких и књижевнонаучних дела разликује методе унутрашњег и спољашњег приступа.  

2.СЈК.1.2.4. Уочава и примерима аргументује основне поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевних дела из 

обавезне школске лектире.  

2.СЈК.1.2.5. Уочава основне особине књижевности као дискурса и разликује га у односу на остале друштвене дискурсе.  

2.СЈК.1.2.6. Наводи основне књижевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и 

светске књижевности и повезује их са делима и писцима из обавезне лектире школског програма.  

2.СЈК.1.2.7. Анализира издвојене проблеме у књижевном делу и уме да их аргументује примарним текстом.  

2.СЈК.1.2.8. Користи препоручену секундарну литературу (књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, теоријску) и доводи је 

у везу са књижевним текстовима предвиђеним програмом.  

2.СЈК.1.2.9. На основу дела српске и светске књижевности формира читалачке навике и знања; схвата улогу читања у тумачењу 

књижевног дела и у изграђивању језичког, литерарног, културног и националног идентитета.  
1 Књижевни текстови обухватају књижевноуметничке и књижевнонаучне текстове. 
2 Под неуметничким текстовима подразумевају се текстови из науке о језику и науке о књижевности, научнопопуларни 

текстови из ових области и, по потреби, текстови из медија и других извора погодни за обраду градива из предмета Српски 

језик и књижевност. 

3. Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА  

2.СЈК.1.3.1. Говори разговетно, поштујући ортоепска правила књижевног језика; примењује књижевнојезичку акцентуацију или 

упоређује свој акценат са књижевним и труди се да је с њим усклади; течно и разговетно чита наглас књижевне и неуметничке 

текстове; изражајно чита и казује лакше књижевноуметничке текстове; у званичним ситуацијама говори о једноставнијим 

темама из области језика, књижевности и културе користећи се коректним језичким изразом (тј. говори течно, без замуцкивања, 

поштапалица, превеликих пауза и лажних почетака, осмишљавајући реченицу унапред) и одговарајућом основном 

терминологијом науке о језику и науке о књижевности, прилагођавајући приликама, ситуацији, саговорнику и теми вербална и 

невербална језичка средства (држање, мимику, гестикулацију); говори уз презентацију; има културу слушања туђег излагања; у 

стању је да с пажњом и разумевањем слуша излагање средње тежине (нпр. предавање) с темом из језика, књижевности и 

културе; приликом слушања неког излагања уме да хвата белешке.  

2.СЈК.1.3.2. Говорећи и пишући о некој теми (из језика, књижевности или слободна тема), јасно структурира казивање и повезује 

његове делове на одговарајући начин; разликује битно од небитног и држи се основне теме; саставља једноставнији говорени и 

писани текст користећи се описом, приповедањем и излагањем (експозицијом); уме укратко да опише своја осећања и доживљај 

књижевног или другог уметничког дела; сажето препричава једноставнији књижевноуметнички текст и издваја његове важне 

или занимљиве делове; резимира једноставнији књижевни и неуметнички текст.  
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2.СЈК.1.3.3. У расправи или размени мишљења на теме из књижевности, језика и културе уме у кратким цртама да изнесе и 

образложи идеју или став за који се залаже, говори одмерено, ослања се на аргументе, у стању је да чује туђе мишљење и да га 

узме у обзир приликом своје аргументације; пише једноставнији аргументативни текст на теме из књижевности, језика и 

културе.  

2.СЈК.1.3.4. Користи оба писма, дајући предност ћирилици; примењује основна правописна правила у фреквентним примерима и 

уме да се служи школским издањем Правописа; у писању издваја делове текста, даје наслове и поднаслове, уме да цитира и 

парафразира; саставља матурски рад поштујући правила израде стручног рада (употребљава фусноте и саставља садржај и 

библиографију); саставља писмо - приватно и службено, биографију (ЦВ), молбу, жалбу, захтев, оглас; зна да попуни различите 

формуларе и обрасце.  

2.СЈК.1.3.5. Има способност и навику да у различите сврхе (информисање, учење, лични развој, естетски доживљај, забава...) 

чита текстове средње тежине (књижевноуметничке текстове, стручне и научнопопуларне текстове из области науке о језику и 

књижевности, текстове из медија3); примењује предложене стратегије читања.  

2.СЈК.1.3.6. Разуме књижевни и неуметнички текст средње сложености: препознаје њихову сврху, проналази експлицитне и 

имплицитне информације, издваја главне идеје текста; прати развој одређене идеје у тексту; пореди основне информације и идеје 

из двају или више текстова.  

2.СЈК.1.3.7. Критички промишља књижевни и неуметнички текст средње сложености: разликује објективну/веродостојну 

чињеницу од ауторове интерпретације; процењује (и то образлаже) да ли аутор неуметничког текста износи све потребне 

информације и да ли даје довољне и веродостојне доказе за то што тврди; процењује да ли је аутор текста неутралан или 

ангажован односно пристрастан, и образлаже своју процену; препознаје говор мржње, дискриминације, бирократски језик, и има 

изграђен негативан став према њима; уме у једноставним примерима да понуди алтернативу бирократском језику.  

2.СЈК.1.3.8. Препознаје структуру, различите елементе, стилске одлике (експресивност, сликовитост, метафоричност) књижевног 

и неуметничког текста; препознаје конотативно значење речи у датом контексту и разуме сврху конотативног значења у 

књижевном и неуметничком тексту; одређује значење непознате речи на основу контекста и творбеног модела; разуме значај 

читања за богаћење лексичког фонда.  

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на средњем нивоу у свакој области.  
3 Текстови који су погодни за обраду градива из језика и књижевности. 

Средњи ниво 

1. Област ЈЕЗИК  

2.СЈК.2.1.1. Има шира знања о језику уопште (која су битна својства језика); препознаје јединице и појаве које припадају 

различитим језичким нивоима/подсистемима; има основна знања о писму уопште; има основна знања о правопису уопште 

(етимолошки - фонолошки правопис; граматичка - логичка интерпункција; графема - слово); има основна знања о језицима у 

свету (језичка сродност, језички типови, језичке универзалије). Разуме основне принципе вођења дијалога; разуме појам 
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говорног чина; разуме појам деиксе. Познаје одлике варијетета српског језика насталих на основу медијума и оних који су 

условљени социјално и функционално.  

2.СЈК.2.1.2. Зна основне особине дијалеката српског језика; зна основна правила екавског и (и)јекавског изговора; у 

једноставнијим случајевима пребацује (и)јекавску реч у екавски лик и обрнуто. Смешта развој књижевног језика код Срба у 

друштвени, историјски и културни контекст.  

2.СЈК.2.1.3. Познаје говорне органе и начин на који се гласови производе; зна да дели гласове по свим критеријумима; разуме 

појам фонеме; зна сва правила акценатске норме и уме да прочита правилно акцентовану реч; зна механизме фонолошки 

условљених гласовних промена (једначења сугласника по звучности и по месту творбе, сажимање и асимилацију вокала и 

губљење сугласника).  

2.СЈК.2.1.4. Има шира знања о врстама и подврстама речи; уме да одреди облик променљиве речи и да употреби реч у задатом 

облику; познаје појам морфеме; дели реч на творбене морфеме у једноставнијим случајевима и именује те морфеме; познаје 

основне начине грађења речи; примењује норму у вези с облицима речи у мање фреквентним случајевима.  

2.СЈК.2.1.5. Користи се свим синтаксичким могућностима српског језика; разликује безличне и личне реченице; анализира 

реченице грађене по различитим моделима; има шира знања о синтагми; препознаје основне врсте зависних предикатских 

реченица (типични случајеви); зна основно о напоредним односима, конгруенцији и негацији; разликује врсте независних 

предикатских реченица; разуме појам елипсе; има основна знања о употреби падежа и глаголских облика.  

2.СЈК.2.1.6. Има богат и уразноличен лексички фонд (укључујући и интелектуалну и интернационалну лексику и познавање 

најфреквентнијих интернационалних префикса и суфикса). Тај фонд употребљава у складу с приликом; види језик као низ 

могућности које му служе да изрази индивидуално искуство и усмерен је ка богаћењу сопственог речника; познаје 

хиперонимију/хипонимију, паронимију; разликује лексичке слојеве; познаје метонимију као лексички механизам.  

2. Област КЊИЖЕВНОСТ  

2. СЈК.2.2.1. Интерпретира књижевни текст увидом у његове интеграционе чиниоце (доживљајни контекст, тематско-мотивски 

слој, композиција, ликови, форме приповедања, идејни слој, језичко-стилски аспекти...).  

2.СЈК.2.2.2. Познаје књижевнотеоријску терминологију и књижевнотеоријска знања адекватно примењује у тумачењу 

књижевних дела предвиђених програмом.  

2.СЈК.2.2.3. Разликује методе унутрашњег и спољашњег приступа у интерпретацији књижевноуметничког и књижевнонаучног 

дела и адекватно их примењује приликом разумевања и тумачења ових врста дела.  

2.СЈК.2.2.4. Уочава и образлаже поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевноуметничких и књижевнонаучних 

дела у оквиру школске лектире; процењује да ли је сложенији књижевнонаучни текст (аутобиографија, биографија, мемоари, 

дневник, писмо, путопис...) добро структуриран и кохерентан, да ли су идеје изложене јасно и прецизно; уочава стилске 

поступке у књижевноуметничком и књижевнонаучном тексту; процењује колико одређене одлике текста утичу на његово 

разумевање и доприносе тумачењу значења текста.  
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2.СЈК.2.2.5. Образлаже основне елементе књижевности као дискурса у односу на остале друштвене дискурсе (нпр. 

присуство/одсуство приповедача, приповедни фокус, статус историјског и фиктивног итд.).  

2.СЈК.2.2.6. Приликом тумачења књижевноуметничких и књижевнонаучних дела из школског програма примењује знања о 

основним књижевноисторијским и поетичким одликама стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске 

књижевности.  

2.СЈК.2.2.7. Самостално уочава и анализира проблеме у књижевном делу и уме да аргументује своје ставове на основу 

примарног текста.  

2.СЈК.2.2.8. Активно користи препоручену и ширу, секундарну литературу (књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, 

теоријску) у тумачењу књижевноуметничких и књижевнонаучних дела предвиђених програмом.  

2.СЈК.2.2.9. На основу дела српске и светске књижевности развија читалачке вештине, способности и знања од значаја за 

тумачење и вредновање различитих књижевноуметничких и књижевнонаучних дела и за развијање језичког, литерарног, 

културног и националног идентитета; има изграђен читалачки укус својствен културном и образованом човеку.  

3. Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА  

2.СЈК.2.3.1. Говори у званичним ситуацијама, јавно и пред већим аудиторијумом о темама из области језика, књижевности и 

културе, користећи се књижевним језиком и одговарајућом терминологијом; учествује у јавним разговорима са више учесника; 

процењује слушаоца односно аудиторијум и обликује свој говор према његовим потребама и могућностима; има потребу и 

навику да развија сопствену говорну културу; с пажњом и разумевањем слуша теже излагање (нпр. предавање) с темом из језика, 

књижевности и културе; слуша критички, процењујући говорникову аргументацију и објективност.  

2.СЈК.2.3.2. Саставља сложенији говорени и писани текст (из језика, књижевности или слободна тема) користећи се описом, 

приповедањем и излагањем (експозицијом); у говореној или писаној расправи прецизно износи своје идеје и образлаже свој став; 

труди се да говори и пише занимљиво, правећи прикладне дигресије и бирајући занимљиве детаље и одговарајуће примере; 

уочава поенту и излаже је на прикладан начин; прецизно износи свој доживљај и утиске поводом књижевног или другог 

уметничког дела; сажето препричава сложенији књижевни текст и резимира сложенији књижевни и неуметнички текст на теме 

непосредно везане за градиво; пише извештај и реферат; примењује правописну норму у случајевима предвиђеним програмом.  

2.СЈК.2.3.3. Има способност и навику да у различите сврхе (информисање, учење, лични развој, естетски доживљај, забава...) 

чита теже текстове (књижевноуметничке текстове, стручне и научнопопуларне текстове из области науке о језику и 

књижевности, текстове из медија); има изграђен читалачки укус својствен културном и образованом човеку; примењује сложене 

стратегије читања; бира стратегију читања која одговара сврси читања.  

2.СЈК.2.3.4. Разуме сложенији књижевни и неуметнички текст: препознаје његову сврху; проналази експлицитне и имплицитне 

информације; издваја информације према задатом критеријуму; издваја главне идеје; прати развој одређене идеје; пореди 

информације и идеје из двају или више текстова да би разумео одговарајући значењски или стилски аспект према задатом 

критеријуму; анализира и тумачи оне системе мотивације који се у књижевном делу јављају при обликовању (карактеризацији) 
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ликова и изградњи догађаја (због бољег и потпунијег разумевања значења књижевног дела); тумачи (на нивоу разумевања) 

текстове ослањајући се на други текст/текстове.  

2.СЈК.2.3.5. Критички промишља сложенији књижевни и неуметнички текст: раздваја објективну чињеницу од ауторове 

интерпретације; процењује да ли је аутор текста неутралан или ангажован односно пристрастан, и образлаже своју процену; 

разликује експлицитне и имплицитне ауторове ставове; аргументовано вреднује да ли аутор сложенијег експозиторног или 

аргументативног текста погодног за обраду градива из језика и књижевности износи све потребне информације и да ли даје 

довољне и веродостојне доказе за то што тврди.  

2.СЈК.2.3.6. Процењује да ли је сложенији неуметнички текст погодан за обраду градива из језика и књижевности добро 

структуриран и кохерентан, да ли су идеје изложене јасно и прецизно; уочава стилске поступке у овим текстовима; процењује 

колико одређене одлике текста утичу на његово разумевање.  

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на напредном нивоу у свакој области.  

Напредни ниво 

1. Област ЈЕЗИК  

2.СЈК.3.1.1. Разуме да постоји тесна веза између језика и мишљења; јасан му је појам категоризације; познаје конверзационе 

максиме (квалитета, квантитета, релевантности и начина); разуме појам информативне актуализације реченице и зна како се она 

постиже; јасан му је појам текстуалне кохезије.  

2.СЈК.3.1.2. При подели речи на слогове позива се на правила; акцентује једноставније примере.  

2.СЈК.3.1.3. Има детаљнија знања о морфологији у ужем смислу и творби речи у српском језику (дели реч на творбене морфеме у 

сложенијим случајевима и именује те морфеме).  

2.СЈК.3.1.4. Има детаљнија знања о употреби падежа и глаголских облика; уме да анализира компликованије реченице грађене 

по различитим моделима; познаје специјалне независне реченице; познаје различита решења у вези с конгруенцијом.  

2.СЈК.3.1.5. Има основна знања о речницима и структури речничког чланка.  

2. Област КЊИЖЕВНОСТ  

2.СЈК.3.2.1. Чита, доживљава и самостално тумачи књижевноуметничка и књижевнонаучна дела из обавезног школског 

програма, као и додатне (изборне) и факултативне књижевноуметничке и књижевнонаучне текстове; током интерпретације 

поуздано користи стечена знања о стваралачком опусу аутора и књижевноисторијском контексту.  

2.СЈК.3.2.2. Влада књижевнотеоријском терминологијом и теоријска знања адекватно примењује у тумачењу 

књижевноуметничких и књижевнонаучних дела која су предвиђена школским програмом и других дела ове врсте различитих 

жанрова, изван школског програма.  

2.СЈК.3.2.3. У процесу тумачења књижевноуметничког и књижевнонаучног дела, одабира, примењује и комбинује адекватне 

методе унутрашњег и спољашњег приступа.  

2.СЈК.3.2.4. Уочава и тумачи поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевноуметничких и књижевнонаучних 



Машинска школа „Радоје Дакић“ 2018 -2022. 

 

 

986 

текстова у оквиру школске лектире и изван школског програма; процењује и пореди стилске поступке у наведеним врстама 

текстова.  

2.СЈК.3.2.5. Разуме основне елементе књижевности као дискурса (пореди нпр. присуство/одсуство приповедача, приповедни 

фокус, статус историјског и фиктивног итд.) у односу на остале друштвене дискурсе и та сазнања употребљава у тумачењу 

књижевних дела.  

2.СЈК.3.2.6. Приликом тумачења и вредновања књижевноуметничких и књижевнонаучних дела примењује и упоређује 

књижевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске књижевности.  

2.СЈК.3.2.7. Самостално уочава и тумачи проблеме и идеје у књижевном делу и своје ставове уме да аргументује на основу 

примарног текста и литерарно-филолошког контекста.  

2.СЈК.3.2.8. У тумачењу књижевног дела критички користи препоручену и самостално изабрану секундарну литературу 

(књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, теоријску).  

2.СЈК.3.2.9. На основу дела српске и светске књижевности (у обавезном и сопственом избору) и секундарне литературе шири 

читалачка знања, примењује стратегије читања које су усаглашене са типом књижевног дела и са читалачким циљевима 

(доживљај, истраживање, стваралаштво); развија језички, литерарни, културни и национални идентитет.  

3. Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА  

2.СЈК.3.3.1. Дискутује о сложеним темама из језика, књижевности и културе; дискутује о смислу и вредностима књижевних 

текстова и о сврси и вредностима неуметничких текстова користећи стручну терминологију.  

2.СЈК.3.3.2. Излаже (у званичним ситуацијама, јавно и пред већим аудиторијумом) и пише о темама из области језика, 

књижевности и културе; има развијене говорничке (ораторске) вештине; претпоставља различите ставове аудиторијума и у 

складу с тим проблематизује поједине садржаје; препознаје и анализира вербалну и невербалну реакцију саговорника односно 

аудиторијума и томе прилагођава свој говор; слушајући говорника, процењује садржину и форму његовог говора и начин 

говорења.  

2.СЈК.3.3.3. Композиционо и логички складно пише стручни текст на теме из књижевности и језика, као и новински чланак.  

2.СЈК.3.3.4. Организује, класификује, уопштава и на сличан начин обрађује информације из књижевних и неуметничких текстова 

на основу задатог и/или самостално постављеног критеријума.  

2.СЈК.3.3.5. Продубљено критички промишља сложенији текст: процењује колико сложенији експозиторни текст успешно 

преноси информације публици којој је намењен, уочавајући које информације недостају; издваја доказну грађу на којој аутор 

аргументативног текста заснива своје ставове и одређује средства којима их износи; запажа ауторове грешке у закључивању и 

сл.  

2.СЈК.3.3.6. Процењује стилске поступке у књижевном и неуметничком тексту; пореди стилске поступке у два сложена текста 

(или више њих); тумачи њихову улогу у остваривању естетских и значењских одлика наведених врста текстова.  

2.СЈК.3.3.7. Изграђује свест о себи као читаоцу - развија читалачку ауторефлексију (разуме улогу читања у сопственом развоју; 
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има развијену, критичку свест о својим читалачким способностима...).  

НАПОМЕНА: Због преклапања у више наставних тема/модула  образовни стандарди ће бити прецизније одређени у оперативним 

(месечним)  плановима. 

Начин остваривања програма  

УВОДНА ОБЈАШЊЕЊА  

Зависно од разреда и садржаја годишњи фонд часова наставе овог предмета распоређен је тако да је за подручје књижевност издвојено око 60%, а 

за друга два (језик и култура изражавања) око 40% часова.  

У оквиру тог фонда планирани садржаји се обрађују са 70% часова. Осталих 30% часова предвиђено је за понављање, утврђивање, вежбање и 

систематизовање програма.  

Циљ и задаци чине целину и остварују се током четири године - систематски и континуирано - у свим предвиђеним програмско-тематским 

подручјима и видовима рада.  

Сви садржаји распоређени су по разредима, подручјима, областима и темама уз примену начела поступности, корелације, интеграције и 

примерености узрасту.  

Садржаји књижевности конкретизовани су по разредима, сегментима (књижевност и лектира), а обухватају књижевнотеоријско и 

књижевноисторијско проучавање књижевноуметничких дела и књижевности жанровски распоређених.  

Подручје језик обухвата изучавање језика као система. У садржаје овог подручја уграђени су елементи опште лингвистике и правописа.  

Подручје култура изражавања обухвата облике и врсте у области усменог и писменог изражавања (по разредима). У овој области планиране су 

говорне и писмене вежбе, домаћи задаци и писмени задаци, који треба да се раде наизменично ћирилицом и латиницом.  

Ради што успешније реализације бројних захтева и садржаја неопходна је и стална сарадња наставника српског језика и књижевности с 

наставницима других предмета (историје, сродних општестручних и ужестручних предмета), стручним сарадницима (школским библиотекаром - 

медијатекаром, педагогом, психологом) и органима (стручним активом и већима), родитељима ученика и међуопштинском (регионалном) 

просветно-педагошком службом; такође је корисна сарадња наставника и са одређеним институцијама (народном библиотеком, домом културе, 

биоскопом, локалним новинама, радио-станицом и др.).  

Квалитет и трајност знања, умења, вештина и навика ученика у многоме зависе од принципа, облика, метода и средстава који се користе у 

образовно-васпитном процесу. Због тога савремена настава српског језика и књижевности претпоставља остваривање битних задатака и садржаја 

програма уз максимално могућу мисаону активност ученика (субјеката у настави), поштовање одређених дидактичких принципа (посебно: свесне 

активности ученика, научности, примерености, поступности, систематичности и очигледности), као и адекватну примену оних наставних облика, 

метода, поступака и средстава чију су вредност утврдиле савремена пракса и методика наставе српског језика и књижевности (пре свега: разни 

видови групног и индивидуалног рада примерени могућностима ученика, методе - дијалошка, текстуално-графичке демонстрације и самосталних 

радова ученика, средства - уџбеници, приручници, разне врсте текстова и графичких приказа, графофолије, наставни и други филмови, радио и 

телевизијске емисије и сл.). Избор одређених наставних облика, метода, поступака и средстава условљен је, пре свега, наставним садржајем и 

циљевима (образовним, васпитним и функционалним), које треба остварити на једном часу српског језика и књижевности.  
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Редовна настава српског језика и књижевности изводи се у специјализованим учионицама и кабинетима за овај предмет, који треба да буду 

опремљени у складу са нормативима за средње стручне школе. Делимично, она се организује и у другим школским просторијама (библиотеци - 

медијатеци, читаоници, аудиовизуелној сали и сл.).  

У настави српског језика и књижевности користе се одобрени уџбеници и приручници и библиотечко-информацијска грађа од значаја за 

остваривање задатака и садржаја програма овог предмета, односно за систематско оспособљавање ученика за самостално коришћење разних 

извора сазнања у настави и ван ње.  

У односу на досадашњи, овај програм доноси извесне промене и новине, које треба имати у виду приликом планирања (глобалног и оперативног) 

и реализације предвиђених задатака и садржаја. Посебно су значајне ове промене и новине у програму: измењен је недељни и годишњи фонд 

часова у свим разредима средњих стручних школа као и начин расподеле предвиђеног годишњег фонда часова на поједине сегменте програма; 

обезбеђен је адекватнији однос између часова обраде и других типова часова: кориговани су циљ и задаци наставе; измењени су структура и 

садржаји подручја књижевност и језик; у програм је укључен садржај проучавања књижевног дела. Уведена је област лектире, укључени су нови 

аутори и наслови; одређени су основни књижевнотеоријски појмови који се усвајају током обраде одговарајућих дела: створени су предуслови за 

креативно испољавање наставника и прилагођавање васпитно-образовног рада различитим ситуацијама у пракси, као и за појачавање стваралачке 

сарадње наставника и ученика.  

КЊИЖЕВНОСТ  

Ово програмско-тематско подручје обухвата најзначајнија дела из српске и светске књижевности, која су распоређена у књижевноисторијском 

континуитету од старог века до данас.  

Од историјског континуитета одступа се само у поглављу увод у проучавање књижевног дела у И разреду и проучавање књижевног дела у ИВ 

разреду, као и у поглављу лектира.  

Програм И разреда је за почетак предвидео увод у проучавање књижевног дела (књижевнотеоријски приступ) како би се избегло нагло 

прелажење са тематског проучавања, карактеристичног за наставу овог предмета у основној школи, на проучавање историје књижевности, тј. 

изучавање књижевноуметничких дела у историјском контексту. Уз тај основни разлог треба имати у виду и друга преимућства оваквог приступа: 

наставник ће стећи увид у књижевноисторијска знања која су ученици понели из основне школе. Та знања ће се систематизовати, проширити и 

продубити, чиме ће се остварити ваљанији пут за сложенији и студиознији приступ књижевним делима какав захтева програм књижевности у 

средњим стручним школама.  

Наставник српског језика и књижевности у средњим стручним школама треба да пође од претпоставке да је ученик у основној школи стекао 

основна знања:  

- из теорије књижевности: тема, мотив, фабула; лик, карактер; структура прозног књижевног дела; књижевни родови и врсте;основна 

језичкостилска изражајна средства; усмена и писана књижевност; структура лирске песме; стих, строфа, рима, ритам; структура драмског дела; 

дијалог, монолог, драмска врста, драма и позориште, филм, радио-драма, телевизијска драма;  

- из основа сценске и филмске културе: слика, реч, звук, филмска музика, ситуација, радња, јунаци филма, елементи филмског израза, филмске 

врсте, од синопсиса до сценарија; филм, телевизија, књижевност (сличност и разлике).  
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Са стеченим знањима, која се у програму средњих стручних школа проширују и продубљују, ученик може активно да учествује у интерпретацији 

књижевног дела.  

Проучавање књижевног дела дато је, такође посебно место у ИВ разреду, када су ученици зрелији и способнији за упознавање слојевитије 

структуре књижевноуметничког дела и књижевних методологија.  

Интерпретативно-аналитички методички систем је основни вид наставе књижевности и њега треба доследно примењивати приликом упознавања 

ученика са изабраним књижевним делима која су предвиђена програмом. Наравно, не треба очекивати да се сва програмом предвиђена дела 

обрађују на нивоу интерпретације као најпотребнијег аналитичко-синтетичког приступа књижевном делу. Наставник треба да процени на којим 

ће делима радити интерпретацију, а на којим осврт, приказ или, пак, проблемско-стваралачки методички систем.  

Нема сумње да овакав програм књижевности у средњим стручним школама повремено тражи и примену експликативног методичког система када 

се мора чути наставникова реч, и то најчешће приликом давања информација о епохама које се проучавају, као и у свим другим ситуацијама у 

којима наставник не може рачунати на ученикова предзнања (на пример: основне информације о почецима писмености, да је његов говор модел 

правилног, чистог и богатог језика каквом треба да теже његови ученици).  

Књижевна дела из програма лектира имају равноправан третман са делима из обавезног програма књижевности и обрађују се по истом 

методичком систему. Треба напоменути да се из лектире која је дата по избору ученика и наставника не морају обрадити сви писци, већ 

књижевно дело оног писца за које се опредељују ученици и наставник.  

ЈЕЗИК  

Програм наставе језика у средњим стручним школама конципиран је тако да омогући ученицима стицање знања и о језику као друштвеној појави 

и о језику као систему знакова. Циљ је да ученици, поред знања о свом матерњем језику, стекну и опште лингвистичка односно 

социолингвистичка знања неопходна образованом човеку. Ова општа знања су функционално повезана са наставом матерњег језика. Главни део 

тих знања обрађује се у сегменту општи појмови о језику (на почетку програма за први и на крају програма за четврти разред). Као у уводном 

делу сегмента књижевни језик (у првом разреду) и сегменту језички систем и науке које се њиме баве; али се општи појмови обрађују и током 

целе наставе - у вези са одговарајућим партијама о српском као матерњем језику. Инсистирање на једном теоријски и методички вишем нивоу 

изучавању језичких појава даје нови квалитет настави која обухвата и знања с којима су се ученици сретали у основној школи. Ова знања, поред 

своје општеобразовне вредности и значаја за олакшавање и побољшавање наставе српског језика, треба да послуже и лакшем савлађивању 

градива из страних језика.  

Део програма књижевни језик (први и други разред) вишеструко је значајан. Његовом реализацијом ученици треба да стекну знања и изграде 

одговарајуће ставове о српском књижевном језику и о значају књижевнојезичке норме и језичке културе. Овај део програма укључује и наставу о 

развоју књижевног језика.  

У сегменту програма посвећеног организацији и функционисању језичког система не обрађују се само чисто граматички аспекти језичког система 

већ се обухватају и функционални аспекти. Зато су, између осталог, у синтаксу унети и елементи лингвистике текста и граматике. Посебан је 

значај дат лексикологији (која се надовезује на део о творби речи), и то не само да би ученици стекли више знања о речничком благу свога језика 

него и да би развили правилан однос према разним појавама у лексици.  
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У обради свих сегмената програма треба се надовезивати на знања која су ученици стекли током претходног школовања. Међутим, овде није реч 

о простом обнављању и утврђивању раније стечених знања, него о добијању целовите слике о српском језику, и као што је већ речено, о усвајању 

једног квалитативно вишег приступа проучавању језичке организације и језичких законитости.  

Веома је важно да се настава језика повеже са осталим деловима овог наставног предмета. Наиме, ова настава пружа лингвистичка знања која ће 

бити подлога за тумачење језика и стила књижевних дела, с тим што ова дела пружају и одговарајући материјал за уочавање естетске функције 

језика. С друге стране, настава језика се мора повезати и са наставом културе изражавања. Тиме ће лингвистичка знања (о акценатском систему, 

творби речи, лексикологији, синтакси итд.), као и проучавање правописа, допринети да ученици боље и поступније усвоје књижевнојезичку 

норму и да побољшају своје изражајне способности.  

КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА  

Вежбе у усменом изражавању треба у средњим стручним школама да дају одређени степен правилне артикулације, дикције, интонације, ритма и 

темпа у читању и казивању лирског, епског и драмског текста. Ове се вежбе, по правилу, реализују у току обраде књижевног текста на тај начин 

што ће наставник, директно, својим читањем, говорењем или уз помоћ снимка, анализирати одговарајуће елементе правилног усменог 

изражавања како би их ученици уочили. Стечена сазнања трансформишу се у вештине и умења на тај начин што ученици интерпретирањем 

књижевних текстова настоје да сами достигну одговарајући степен вештине и умења ове врсте. Стечене способности се даље увежбавају 

различитим облицима усменог изражавања ученика (извештавање, расправљање, реферисање и др.). Већина предвиђених облика ове наставе 

непосредно се укључује у наставу књижевности или примене за израду писмених састава.  

У првом разреду (делимично и у другом) веома је упутно да наставник ученицима демонстрира методологију израде писменог састава. У том 

смислу корисно је комбиновати индукцију и дедукцију. На одабраном узорку (расправа, извештај и др.) треба анализирати његову композицију, 

функцију одељака и остале елементе (примереност стила и сл.). Затим се ученицима може дати задатак да припреме грађу о једној теми, али да 

прикупљену грађу не обликују већ да се то уради на часу. Вежба у методологији израде писменог састава на основу прикупљене грађе требало би 

да буде демонстрација целокупног поступка израде писменог састава: од анализе теме, одређивања њеног тежишта, селекције прикупљене грађе, 

распореда појединости с гледишта добре композиције, до обликовања грађе и рада на усавршавању текста. Рационализација наставе у овом послу 

постиже се на тај начин што ће узорак текста бити у вези с књижевним делом из програма за одређени разред.  

И диференцирање функционалних стилова ваља обављати на узорцима које је наставник одабрао. Да би ученик био оспособљен да свој језик и 

начин изражавања подеси врсти писменог састава (излагања), треба да напише конкретан састав (припреми излагање). Вежбе ове врсте треба 

понављати све док сваки ученик не буде оспособљен да се служи одређеним облицима изражавања. Да би се постигао већи наставни учинак, 

корисно је наћи неопходну психолошку мотивацију. Због тога ученике треба обавестити не само о коначном циљу који се жели постићи 

одређеним системом вежбања него и о сврсисходности појединих парцијалних вежбања која чине интегралну целину. Тако, на пример, ако су 

ученици обавештени да ће следећи писмени задатак бити у форми расправе или приказа, онда и конкретне вежбе треба да буду подређене том 

циљу. Наставник ће на одабраном моделу конкретног облика изражавања показати ученицима његове битне карактеристике, подразумевајући ту 

и примереност језика и стила. После тога ученици у форми домаћег задатка чине прве покушаје да самостално напишу састав одређене врсте. 

Читањем и коментарисањем домаћих задатака ученици се даље оспособљавају у писменом изражавању и овладавању одређеним врстама састава. 
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Када је наставник стекао утисак да су сви ученици релативно овладали одређеном врстом писменог изражавања, утврђује час израде школског 

писменог задатка. Резултати таквог поступка показују се у школском писменом задатку, па се на основу њих планира даљи рад на усавршавању 

културе изражавања ученика. Ако више ученика не постигне одређени успех, цео се процес понавља.  

Оквирни број часова који је предвиђен за усмено и писмено изражавање означава укупно време, а не и број вежби у току наставне године 

(препоручује се организовање већег броја краћих вежби с прецизно одређеним циљевима).  

Током наставне године ученицима се дају писмени задаци (у складу са облицима и врстама наведеним у програму културе изражавања). По 

правилу, наставник је обавезан да прегледа и анализира задатке свих ученика. Одабрани задаци (не само најуспешнији) читају се и коментаришу 

на часу (делу часа). Поред писмених, у складу са захтевима програма, наставник даје ученицима и друге врсте конкретних домаћих задатака 

(усмених, практичних - примерених могућностима ученика и њиховој оптерећености разним обавезама).  

Израда школског писменог задатка, по правилу, траје један час. Изузетно, кад то поједини облици писменог изражавања изискују, израда задатака 

може трајати и дуже од једног часа.  

 

 

 

 

Образовни профил: Tехничар мехатронике 

Предмет: Енглески језик 

Разред: Други 

Службени гласник РС-Просветни гласник: („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 68 / / / 68 

Недељни 2 / / / 2 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ:   

Ученици: 

- развијају језичке вештине: слушање, читање, говор, писање у оквиру теме  

- активирају и развијају речник у оквиру теме 
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- изражавају *комуникативне функције  у оквиру теме 

- стичу и примењују *знања о језику  у оквиру теме 

*  Комуникативне функције 

      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 изражавањеслагања и неслагања 

17. Тражење и давање дозволе 

18. Исказивање честитки 

19. Исказивање препоруке 

20. Изражавање хитности и обавезности 

21. Исказивање сумње и несигурности 

* Знања о језику 

ИМЕНИЦЕ   

Множина именица (бројиве и небројиве) 

Члан (одређени и неодређени у у ширем контексту)  

Заменички облици 

Заменице- личнезаменице у функцији објекта и субјекта, показне и односне заменице 

Детерминатори- показни, неодређени, присвојни 

Придеви- компарација,  
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Бројеви-прости и редни 

Квантификатори 

ГЛАГОЛИ  

Обнављање обрађених глаголских времена  (Simple and continuous forms)   

Пасивне конструкције –садашње и прошло време 

Предлози и прилози за оријентацију у времену и простору 

Први и други кондиционал 

Модални глаголи: should, will,may must, might 

Going to и will- начини изражавања будућности. 

РЕЧЕНИЦА 

- Систематизација свих типова упитних реченица 

Директне и индиректна питања 

- Индиректни говор- рецептивно и продуктивно 

- А) изјаве и питања- без промене глаголског времена 

- Б) молбе, захтеви, наредбе 

Индиректни говор само рецептивно 

А) изјаве са променом глаголских времена 

- одређене временске клаузе 

- сложене временске клаузе, узрочне клаузе, допусне клаузе    

Задаци: 

Оперативни задаци на нивоу језичких вештина  

СЛУШАЊЕ   Оспособљавање ученика за разумевање усменог говора. 

ЧИТАЊЕ   Оспособљавање ученика за функционално читање и разумевање различитих, узрасно и садржајно примерених врста текстова ради 

информисања, извршавања упутстава и остварења естетског доживљаја (читање ради личног задовољства).  

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

ПИСАЊЕ   Оспособљавање ученика за писање краћих текстова различитог садржаја. 

СОЦИОКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА   Стицање и овладавање социокултурним компетенцијама неопходним за писану и усмену употребу 

језика. 

МЕДИЈАЦИЈА И ПРЕВОЂЕЊЕ   У ситуацији када посредује између особа (вршњака или одраслих) које не могу да се споразумевају, у 

неформалним ситуацијама, сажимајући и делом преводећи,  ученик може да користи  усмену медијацију или писану медијацију и превођење. 

Активности наставника: 

-  Даје упутства и објашњења ученицима, бележи и благовремено обавештава ученике о њиховом напретку. 
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Активности ученика: 

- Разуме разговетан говор или краћи текст о теми.  

- Учествује у разговору о теми. 

- Може да напише или каже кратке одговоре на питања из дате теме. 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Образовање и култура 

2.СТ.1.5.2 

2.СТ.2.5.2 

2.СТ.1.4.2 

2.СТ.2.4.2 

2.СТ.1.2.5 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.1.4 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.4.4 

На крају наставне теме ученик ће бити у стању 

да: говори о школском животу, о будућности, да 

даје понуде и предлоге, дискутује о друштвеним 

питањима, прича о правилима, пита и даје 

савете, и употреби граматичке јединице:will and 

going to, zero conditional, first conditional,may, 

might, will, expressing probability, second 

conditional, I wish, must, have to... ,   примени 

знање стечено на часовима на конкретним 

примерима кроз вежбу, уз помоћ модела напише 

формално писмо . Ученик ће бити у стању да: на 

основу урађене контролне вежбе сагледа у којој 

мери је савладао наставне јединице обрађене и 

утврђене на  претходним часовима. 

Српски језик и 

књижевност 

20 10 10 

2. Животне приче и догађаји 

2.СТ.1.5.2 

2.СТ.2.5.2 

2.СТ.1.4.2 

2.СТ.2.4.2 

2.СТ.1.2.5 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.1.4 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.4.4 

На крају наставне теме ученик ће бити у стању 

да: говори о успеху и спорту, највећим 

достигнућима у људској историји, изражава и 

оправдава своје мишљење, оправдава своја 

мишљења.препозна и употреби граматичке 

јединице:други кондиционал, past perfect,used to 

I wish verbs+prepositions ,   примени знање 

стечено на часовима на конкретним примерима 

кроз вежбу, уз помоћ модела напише 

Српски језик и 

књижевност 

20 8 12 
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аргументативни есеј. 

Ученик ће бити у стању да: на основу урађеног 

писменог задатка сагледа у којој мери је 

савладао наставне јединице обрађене и утврђене 

на  претходним часовима, на основу урађене 

исправке писменог задатка сагледа грешке које 

је правио и научи оно што није знао. 

3. 
Медији- штампа и 

телевизија 

2.СТ.1.5.2 

2.СТ.2.5.2 

2.СТ.1.4.2 

2.СТ.2.4.2 

2.СТ.1.2.5 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.1.4 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.4.4 

Ученик ће бити у стању да: на основу урађеног 

писменог задатка сагледа у којој мери је 

савладао наставне јединице обрађене и утврђене 

на  претходним часовима, на основу урађене 

исправке писменог задатка сагледа грешке које 

је правио и научи оно што није знао. 

На крају наставне теме ученик ће бити у стању 

да: разуме и дискутује о причама из новина, 

уради анкету, прича о филмовима, да саопштава 

и реагује на вести, да напише критику филма, да 

дискутује о друштвеним и еколошким 

питањима, опише процес; препозна и употреби 

граматичке јединице: reported speech, question 

tags, the passive, past, present, future simple, 

present perfect  примени знање стечено на 

часовима на конкретним примерима кроз вежбу. 

Ученик ће бити у стању да: на основу урађене 

контролне вежбе сагледа у којој мери је 

савладао наставне јединице обрађене и утврђене 

на  претходним часовима. 

Ученик ће бити у стању да: сагледа у којој мери 

је савладао наставне јединице обрађене и 

утврђене на  претходним часовима. 

Српски језик и 

књижевност 

20 10 10 
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4. Језик струке 

2.СТ.2.2.5 

 

2.СТ.2.5.2 

2.СТ.2.3.5 

 

Ученик ће бити у стању да: прочита и преведе 

текстове о својој струци, одговори на питања о 

текстoвима обрађеним на  часовима чија је тема 

језик струке, преприча текстове, употреби речи 

везане за језик струке у конкретним примерима. 

Српски језик и 

књижевност 

8 3 5 

Начини 

оцењивања 

усменим путем, контролна вежба, 

писмени задатак, посматрање 

активности на часу 

                                                                     Укупно: 68 31 37 

 

Образовни стандарди: 

• 2.СТ.1.5.2 Саставља кратке, разумљиве реченице користећи једноставне језичке структуре. 

• 2.СТ.2.5.2 Правилно разуме и користи већи број сложенијих језичких структура. 

• 2.СТ.1.4.2 Пише приватно писмо о аспектима из свакодневног живота (нпр. Описује људе, догађаје, места, осећања). 

• 2.СТ.2.4.2 У приватној преписци, тражи или преноси информације, износи лични став и аргументе 

• 2.СТ.1.2.5 Разуме кратке адаптиране одломке књижевних дела, и друге поједностављене текстове који се односе на 

цивилизацијске тековине, културу и обичаје свог и других народа. 

• 2.СТ.1.3.7 Излаже једноставне, блиске садржаје у вези са културом и традицијом свог и других народа. 

• 2.СТ.1.1.4 Схвата смисао прилагођеног аудио и видео записа у вези с темама из свакодневног живота (стандардни говор, 

разговетни изговор и спор ритам излагања 

• 2.СТ.1.4.4 Пише једноставне текстове према моделу, уз помоћ илустрација, табела, слика, графикона, детаљних 

упутстава. 

• 2.СТ.2.2.5 Проналази специфичне појединости у дужем тексту са претежно сложеним структурама, у коме се износе 

мишљења, аргументи и критике(нпр. новински чланци и стручни текстови). 

• 2.СТ.2.3.5 Излаже већ припремљену презентацију о темама из свог окружења или струке. 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

1. слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом који чита наставник или који ученици чују са звучих записа;. 

2. рад у паровима, малим и великим групама (мини-дијалози, игра по улогама, симулације,  итд.); 

3. мануалне активности (израда паноа, презентација, зидних новина, постера за учионицу или родитеље и сл.); 

4. дебате и дискусије примерене узрасту (дебате представљају унапред припремљене аргументоване монологе са ограниченим трајањем, док 

су дискусије спонтаније и неприпремљене интеракције на одређену тему); 
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Образовни профил:Техничар за мехатронику 

Предмет:Физичко 

Разред: Други 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи  68   68 

Недељни  2   2 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ: 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 специфичним 

условима живота и рада 

Посебни циљеви предмета: 

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 положаје 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 поремећаје, на основу чега се 

програмирају се посебни садржаји, којима се обезбеђује превенција. 
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Активности наставника:Уупознаје ученике са циљевима и исходима наставе / учења, планом рада и начинима оцењивања; даје информације о 

наставној јединици, демонстрира је, прати вежбање ученика, континуирано прати њихов рад и напредак и оцењује их , организује групна 

такмичења ученика 

Активности ученика:Прате  усмено излагање наставника, прате презентовање градива и демонстрацију наставних јединица, вежбају, постављају 

питања, демонстрирају савладано градиво, учествују у групним такмичењима 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. 

Здравствена култураи 

физичка активност, 

као основа за 

реализовање 

постављених циљева и 

исхода;  

 

 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- 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;  

Екологија, 

биологија 

2 2 / 

2. 

Развој моторичких и 

функционалних 

способности човека, 

као основа за 

реализовање 

постављених циљева и 

исхода 

 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- 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; 

Екологија, 

биологија 

4 / 4 

3. 

Усвајање знања, 

умења и вештина из 

спортских грана и 

дисциплина као основа 

 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

-  Кратко опише основне карактеристике и правила 

атлетике, гимнастике и спортске гране- дисциплина 

које се уче; 

Екологија, 

биологија 
14 / 14 
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за реализовање 

постављених циљева и 

исхода 

Атлетика 

 

- 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 

4. 

Спортска гимнастика: 

(Вежбе на справама и 

тлу) 

 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- 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 

Екологија, 

биологија 

10 / 10 

5. 

Спортска игра (по 

избору) 

 

 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- 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 

Екологија, 

биологија 

34 / 34 



Машинска школа „Радоје Дакић“ 2018 -2022. 

 

 

1000 

спортским активностимаи 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 којме вежба, 

рекреира се и бави се спортом, што преноси у 

свакодневни живот; 

6. 

Физичка, односно 

спортска активност: у 

складу са 

могућностима школе. 

 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- Учествује на школском такмичењу и у систему 

школских спортских такмичења. 

 

4 / 6 

Начини 

оцењивања 

Праћење напретка ученика 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 

спортскимиграма  

Укупно: 68 2 66 
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Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

• 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 позитиво 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 активнан опоравк 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. 

Предмет се реализује кроз следеће облике наставе: 

• теоријска настава (4часа) 

• мерење и тестирање (8 часова) 

• практична настава (58 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, пориступ 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. 

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. 
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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 фаспитање дозвољена је истовремена реализација часа  

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. 

 

 

 

 

Образовни профил: Техничар мехатронике  

Предмет: Математика 

Разред: Други 

Службени гласник РС-Просветни гласник:10/2014 од19.8.2014.године, ступио на снагу  27.8.2014. 

 

Годишњи и недељни фонд часова   

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 102 / / / 102 

Недељни 3 / / / 3 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ наставе математике је да ученици усвојезнања,развијувештине, формирају ставове потребне за схватање појава и законитости у природи, 

решавање разноврсних задатака из струке и свакодневног живота, наставак математичког образовања и самообразовања и развијање личности 

ученика. 

Задаци наставе математике су: 
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- 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 простори разумевање узајамних односа геометријских фигура 

- Развијање систематичности, уредности, прецизности, темељности, истрајности, критичности у раду; 

- Оспособљавање за примену стечених знања како у математици тако и у осталим предметима; 

- Формирање математичке културе која подразумева свест о универзалности и примени математике и математичког начина мишљења; 

- Развијање способности потребних за решавање проблема и нових ситуација у процесу рада и свакодневном животу. 

Активности наставника: 

- редовно пратити рад и залагање ученика на часу, 

- водити рачуна о индивидуализацији приступу ученику, 

- подстицати ученике да опажају, примењују, препознају, упоређују, изводе закључке,  повезују знања са другим областима и другим 

предметима, решавају проблеме, практично примењују омогућити подстицајну средину за рад и учење, 

- охрабрује, помаже и подстиче ученике, 

- инсистирати на систематичности у раду и поштовању принципа и правила рада, 

- инсистирати на практичној примени стечених знања, 

- оцењивањем мотивисати ученике за учење, 

- оцењивањем проценити ниво постигнућа ученика. 

Активности ученика: 

- активан приступ при излагању новог градива и изради задатака на часу, 

- практична примена стечених знања, 

- активно учешће у раду, 

- самопроцењивање напретка, 

- навести очекиване активности ученика с обзиром на тему ( запажа, упоређује, примењује, повезује, решава проблем, организује, 

повезује знања са другим областима, ослања се на претходно искуство.... ). 

 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 

Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 
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1 
СТЕПЕНОВАЊЕ И 

КОРЕНОВАЊЕ 

2.МА.1.1.2.  

2.MA.2.1.5 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- дефинише појам степена и израчуна степен са 

целобројним изложиоцем; 

- повезује операције са степенима, посебно 

степен броја 10 и то примењује у физици и ОЕТ; 

- наведе својства операција са степенима и 

примени их у трансформацијама израза; 

- наведе својства операција са коренима и 

примени их у трансформацијама израза; 

- дефинише степен са рационалним изложиоцем, 

повезује степен и корен, пребацује из једног 

облика у други; 

- Рационише именилац разломка у једноставним 

случајевима. 

Физика, 

основи 

електротехн

ике, хемија 

17 7 10 

2 

КВАДРАТНА 

ЈЕДНАЧИНА И 

КВАДРАТНА 

ФУНКЦИЈА 

2.МА.1.1.5. 

2.МА.1.1.6. 

2.МА.1.3.2.* 

2.МА1.3.3. 

2.МА.2.1.3.* 

2.MA.2.1.6. * 

2.МА.2.1.7.* 

2.MA.2.1.5.    

2 .MA.3.1.2.* 

2.МА.3.1.4.* 

2.МА.3.1.5.* 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- реши непотпуне квадратне једначине у скупу R 

бројева; 

- наведе пример квадратне ј-не која нема решења 

у скупу R ; 

- примени образац  за решавање квадратне 

једначине; 

- примени  Виетове формуле; 

- одреди природу решења квадратне једначине; 

- растави квадратни трином на чиниоце; 

- скицира и анализира график квадратне 

функције (прочита нуле функције, максимум или 

минимум, интервале монотоности); 

- реши једноставну квадратну неједначину; 

- реши систем линеарне и квадратне једначина; 

- графички реши систем линеарне и квадратне 

једначине; 

- реши систем једноставнијих квадратних 

Физиком, 

основи 

електротехн

ике 

21 9 12 
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једначина; 

- одреди област дефинисаности ирационалне 

једначине; 

- реши једноставну  ирационалну једначину. 

3 

ЕКСПОНЕНЦИЈАЛ

НА И 

ЛОГАРИТАМСКА 

ФУНКЦИЈА 

2.МА.1.3.2.* 

2.МА.2.1.3.* 

2.МА1.3.3.  

2.МА2.3.3 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- прикаже аналитички, табеларно и графички 

експоненцијану функцију и објасни њене 

особине; 

- реши једноставније  експоненцијалне једначине; 

- прикаже аналитички, табеларно и графички 

логаритамску функцију као инверзну функцију 

експоненцијалне и наведе њене особине; 

- објасни појам  логаритама, наведе и примени 

правила логаритмовања; 

- реши једноставне логаритамске једначине; 

- користи калкулатор за одређивање вредности 

логаритама; 

Физиком, 

хемијом, 

основи 

електротехн

ике  

18 7 11 

4 
ТРИГОНОМЕТРИЈ

А 

2.МА.1.3.2.*  

2.МА.2.1.3.* 

2.МА.2.1.2. 

2.МА.3.1.1 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

-примени основне идентитете тригонометријских 

функција при решавању једноставних задатака; 

-примени адиционе формуле при решавању 

једноставних задатака; 

-примени тригонометијске функције двоструког 

угла и половине угла при решавању једноставних 

задатака; 

-нацрта једноставније тригонометријске 

функције, одреди амплитуду и периоду; 

-нацрта графике инверзних  тригонометријских 

функција и наведе њихове особине;   

-реши тригонометријску једначину; 

-реши тригонометријску неједначину; 

-комплексан број у алгебарском облику преведе у 

Физиком, 

основи 

електротехн

ике 

22 8 14 
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тригонометријски облик и обрнуто; 

-израчуна збир, разлику, производ и количник 

комплексног броја у тригонометријском облику; 

-примени Моаврову формулу; 

-одреди корене комплексног броја. 

5 ВЕКТОРИ 

2.МА.1.2.6. 

2.МА.2.2.4. 

2.МА.3.2.4. 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

-представи вектор у  Декартовом координатном 

правоуглом систему у простору; 

-израчуна интезитет вектора; 

-дефинише скаларни, векторски и мешовити 

производ вектора; 

-одреди скаларни, векторски и мешовит производ  

векторима који су задати координатама; 

-утврди да ли су   два вектора ортогонална; 

-одреди угао између два вектора задата 

координатама; 

-израчуна површину троугла и запремину 

паралелопипеда. 

Физика, 

основи 

електротехн

ике 

12 5 7 

6 
Писмени задаци са 

исправком 
   12 / 12 

Начини 

оцењивања 

1. усмену проверу знања, 

2. писмене задатке, 

3. контроолне вежбе, 

4.посматрање 

активности на часу. 

Укупно:  102 36 66 

 

Образовни стандарди: 

2.МА.1.1.2. Израчунававредност бројевног израза у коме се појављују сабирање, одузимање, множење, дељење, степеновање и кореновање и при 

томе по потреби користи калкулатор или одговарајући софтвер.2.МА.2.1.2. Разуме појам комплексног броја, представља га у равни и зна основне 

операције са комплексним бројевима. 

2.МА.1.1.5. Решава једноставне проблеме који се своде на линеарне и квадратне једначине. 
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2.МА.1.1.6. Решава једноставне проблеме који се своде на линеарне неједначине и једноставне квадратне неједначине. 

2.МА.1.3.3. Анализира графички представљене функције (одређује нуле, знак, интервале монотоности, екстремне вредности и тумачи их у 

реалном контексту). 

2.МА.1.3.2.* Разуме појам, израчунава вредност, користи и скицира график линеарне, квадратне, степене, (експоненцијалне, логаритамске и 

тригонометријских функција синуса и косинуса. ) 

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

одговарајући софтвер. 

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

2.МА.2.1.7.* Решава квадратнеи једноставнерационалне неједначине. 

2.MA.2.1.5. Трансформише алгебарске изразе. 

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

2.МА.3.1.4.* Решава једначине са параметрима. 

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

2.МА2.3.3 Уме да скицира графике елементарних функција и да их трансформише користећи транслације и дилатације дуж координатних оса. 

2.МА.1.3.2.* Разуме појам, израчунава вредност, користи и скицира график (линеарне, квадратне, степене, експоненцијалне, логаритамске и) 

тригонометријских функција синуса и косинуса.  

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

одговарајући софтвер. 

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

2.МА.3.1.1. Комплексне бројеве представља у тригонометријском и експоненцијалном облику и рачуна вредност израза са комплексним 

бројевима. 

2.МА.1.2.6. Разуме појам вектора,зна основне операције са векторима и примењује их. 

2.МА.2.2.4. Примењује својства вектора при решавању проблема. 

2.МА.3.2.4. Примењује рачун са векторима (скаларни и векторски производ ...). 

Начин остваривања програма :  

Настава се изводи са целим одељењем у учионици . 

Поред обавезних писмених  задатака реализују се и писмене провере знања у облику тестова и контролних вежби.  

У реализацији садржаја програма  

поред традиционалних метода  дијалошка са фронталним  

обликом рада  комбинују се и различите методе активног учења ,учење кроз пажљиво  

конструисане активности, учење кроз рад, извршавање задатака и личну акцију  

која треба да доведе  до постављених исхода на основу којих се врши вредновање рада ученика. 
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Образовни профил: Техничар мехатронике 

Предмет: Географија 

Разред: Други  

Службени гласник РС-Просветни гласник:   

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 68 / / / 68 

Недељни 2 / / / 2 

 

Циљ и задаци предмета 

Оспособљавање ученика за одговорно опхођење према себи и окружењуи за активно учествовање у заштити, обнови и унапређивању животне 

средине. 

 

- Активности наставника:  

- редовно пратити рад и залагање ученика на часу 

- водити рачуна о индивидуализацији приступу ученику 

- подстицати ученике да опажају, примењују, препознају, упоређују, изводе закључке,  повезују знања са другим областима и другим 

предметима, решавају проблеме, практично примењују омогућити подстицајну средину за рад и учење 

- охрабрује, помаже и подстиче ученике 

- Инсистирати на систематичности у раду и поштовању принципа и правила рада 

1. Уочавање и схватање корелативних односа између географије и других природних и друштвених наука; 

2. Стицање нових актуелних знања о положају, месту и улози  Србије на Балканском полуострву и југоисточној Европи; 

3. Стицање нових и продубљених знања и објашњења о савременим географским појавама, објектима и процесима на територији Републике 

Србије;  

4. Стицање нових актуелних знања о порасту, кретањима, структурним променама  и територијалном размештају становништва; 

5. Разумевање актуелне географске стварности наше земље и савременог света; 

6. Развијање осећања припадности својој нацији као делу интегралног света, изградња и неговање националног и културног идентитета у 

мултиетничком, мултикултуралном и мултијезичком свету; 

7. Оспособљавање ученика да примењују географско знање и вештине у даљем образовном и професионалном развоју; 
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- Инсистирати на практичној примени стечених знања 

- Оцењивањем мотивисати ученике за учење 

- Оцењивањем проценити ниво постигнућа ученика 

Активности ученика: 

- активан приступ при излагању новог градива и изради задатака на часу 

- практична примена стечених знања  

- активно учешће у раду 

- самопроцењивање напретка  

- навести очекиване активности ученика с обзиром на тему ( запажа, упоређује, примењује, повезује, решава проблем, организује, 

повезује знања са другим областима, ослања се на претходно искуство.... ) 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 

Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  по 

теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

I 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 

 4 2 2 

II 

Савременекомпон

енте 

географског 

положаја Србије 

2.ГЕ.1.1.1 

2.ГЕ.1.4.1 

- 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, 

Српски језик  

Историја 

Грађанско 

васпитање 

Верска 

настава 

Социологија 

са правима 

грађана 

6 4 2 
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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 

Екологија и 

заштита 

животне 

средине 

 

 

III 

Природни 

ресурси Србије и 

њихов економско 

географски значај 

 

2.ГЕ1.1.1. 

2.ГЕ.2.1.1 

2.ГЕ.2.2.3 

2.ГЕ.2.2.2 

2.ГЕ.3.1.4 

- 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 

 13 8 5 
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- 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 

- дефинише појамземљиште(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 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. Разликује заштићена природна добра у 

Србији :Голија,Фрушка гора, Ђердап, Тара ... 

IV 
Становништво  

Србије 

2.ГЕ.1.3.2 

2.ГЕ.1.3.3 

 

- опише антропогеографска обележја и  историјско-

географски континуитет насељавања Србије 

- објасни кретањестановништва и територијални 

размештај становништва у Србији  

- укаже на промену броја становника Србије и наведе 

 7 5 2 
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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 

- дефинише појам дијаспоре 

- лоцира подручја на којима живи српско 

становништво у непосредном и ширем 

окружењу(Мађарска,Румунија,М 

акедонија,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 

становништваРепублике Српске 

- лоцира аутохтоне српске територије(северни 

делови Далмације,Лика, Кордун, Банија, Славонија 

иБарања) 

- објасни радне миграције у  европске земње и 

именује државе и градове у којима има нашег 
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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 

V Насеља Србије  

- дефинише појам насеља 

- објасни  постанак, развој и размештај насеља 

Србије 

- наведе факторе развоја и трансформације насеља и 

њихових мрежа и система 

- лоцира градске центре Србије 

- образложи улогу градских центара у регионалној 

организацији Србије 

- лоцира осовине (појасеве ) развоја  

Србије:Дунавско –савска,Велико-моравска и Јужно-

моравска 

- разликује врсте, функције и типове насеља 

- опише карактеристике урбаних целина 

- разликује значењепојмова урбанизација, 

деаграризација, индустријализација и 

терцијаризација 

- именује антропогена културна добра и објасни 

њихову заштиту 

 8 5 3 

VI Привреда Србије 2.ГЕ.1.2.3 

- 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 

утичуна развој и размештај пољопривреде Србије 

- дефинише гране пољопривреде у ужем смислу 

 11        7 4 
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(земљорадња и сточарство) и ширем 

смислу(шумарство, лов, 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 инаведе 

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 

- дефинише појмове: трговина,трговински и платни 

биланс и одреди значај трговине 

- анализира утицај природних и друштвених фактора 

на развој туризма, дефиншие и наведе поделу 

туризма 

VII 
Регионалне 

целине Србије 

2.ГЕ.1.4.3.  

2.ГЕ.2.4.3.           

- 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 

      11 7 4 
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- 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 

VIII 

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     идове иу 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,G 8,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 привженост 

Србије УН 

      8 5 3 
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- дефинише појам глобализације и разликује 

политичке, територијалане, економске, културне и 

другe видовe глобализације.Објасни приоритет 

Србије у погледу процеса глобализације 

Начини 

оцењивања 

праћење остварености 

исхода 

тестови  знања 

Укупно::        68 43 25 

  

Образовни стандарди: 

• 2.ГЕ.1.1.1.Чита и тумачи географске карте различитог размера и  садржаја, користи компас и систем за глобално 

позиционирање ( ГПС) ради орјентације у простору и планирања активности 

• 2.ГЕ.1.4.1.Обашњава математичкогеографски,физичкогеографски,економскогеографски и војностратешки положај 

Републике Сребије 

• 2.ГЕ.2.1.1.Правилно користи картографска изражајна средства за скицирање географских карата различитог  размера и 

садржаја 

• 2.ГЕ.2.2.2.Објашњава географске везе између природних услова, ресурса и људских  делатности 

• 2.ГЕ.2.2.3.Објашњавагеографски размештај природних ресурса у Републици Србији,региону и Европи и објашњава њихов 

утицај на економски развој 

• 2.ГЕ.3.1.4.Анализира аналогне и дигиталне тематске карте ( природних појава,система и природне 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО)  

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...) 
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Образовни профил: Техничар мехатронике 

Предмет: Биологија 

Разред: Други 

Службени гласник РС-Просветни гласник: Службенигласник РС, бр. 72/09, 25/11 и 55/13;Правилникјеобјављен у „ Службеномглснику“ РС-

Просветнигласник, бр. 10/2014 од 19.8.2014.године, а ступиојенаснагу 27.8.2014. 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 68 / / / 68 

Недељни 2 / / / 2 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ: 

1. Проширивање знања о нивоима организације биолошких система, грађи и функцији ћелије, току и значају ћелијских деоба; 

2. Разумевању физиолошкихпроцеса у људском организму; 

3. Упознавање са основним фазама развића човека; 

4. Разумевање основних принципа наслеђивања особина; 

5. Разумевање проблема везаних за период одрастања и облике ризичног понашања и схватање улоге и значаја породице. 

Задаци: 

Настава биологије има задатак  да ученици усвоје наставне садржаје биологије са научног аспекта као основ за професионални развој; развију 

функционална знања из биологије, анатомије, физиологије и развића човека; развијуспособност за рад у тиму, самостално презентовање резултата 

рада и вршњачко учење; одговорно коришћење природних ресурса,  заштита животне средине и животиња; развију свест о важности здравља и 

практикују здраве стилове живота; развију толерантно, хумано понашање без обзира на националне, религијске, полне и друге разлике међу 

људима; формирају радне навике и одговоран однос према раду, оспособе се за самостално целоживотно учење. 

Активности наставника: 

- Посредовање између ученика и градива, 

- Вођење процеса учења, 

- Предавањем упознати ученике са цитологијом, генетиком, развићем човека, физиологијом, анатомијом и репродуктивним здрављем човека, 

- Усмеравати ученике на коришћење различитих извора информација, како за актуелно градиво, тако и за целоживотно учење, 

- Идентификовати и пратити напредак у учењу и постигнућима ученика, 
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- Оцењивањем проценити ниво постигнућа ученика  

Активности ученика: 

- Коришћење претходних знања и искустава и повезивање са новим садржајима, 

- Активно учашће у процесу учења кроз самостално проналажење информација из различитих извора, 

- Уочавање,  дефинисање и решавање проблема, 

- Индивидуални и групни рад на текстовима из дате области, 

- Јавно саопштавање о неком садржају,  

- Аргументовано дискутовање о проблему из области,  

- Израда пројектхих задатака 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  по 

теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Биологија ћелије 

2.БИ.1.1.1 

2.БИ.1.2.1 

2.БИ.1.3.2 

2.БИ.2.1.1 

2.БИ.2.1.2 

2.БИ.2.2.1 

2.БИ.3.1.1 

 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

-дефинише предмет проучавања цитологије 

-наведе главне особине живих бића и нивое 

организације биолошких система 

-објасни хемијску структуру ћелије 

-објасни функцију ћелијских органела 

-објасни разлику 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 

хемија 

физика 

10 6 4 

2. 
Основи физиологије 

човека 

2.БИ.1.2.2 

2.БИ.1.2.3 

2.БИ.1.2.4 

2.БИ.1.5.2 

2.БИ.2.2.2 

2.БИ.2.2.3 

2.БИ.2.2.4 

-објасни настанак и пренос нервног импулса 

-илуструје прост рефлексни лук 

-објасни улогу нервног система 

-објасни мишићну контркцију 

-објасни улогу чулних органа 

-дефинише позицију и улогу жлезда са унутрашњим 

лучењем 

хемија  

физика 

23 16 7 
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2.БИ.3.2.3 

2.БИ.3.2.4 

2.БИ.3.5.2 

-објасни састав и улогу крви и лимфе 

-објасни грађу и улогу срца и крвних судова и 

неурохуморалну регулацију срчаног рада 

-објасни размену гасова у плућима и ткивима и нервну 

регулацију дисања 

-објасни варење, ресорпцију хране и неурохуморалну 

регулацију варења 

-објасни улогу екскреторних органа 

-објасни улогу органа за размножавање 

3. 
Биологија развића 

човека 

2.БИ.1.3.2 

2.БИ.2.1.2 

2.БИ.2.3.2 

2.БИ.3.3.2 

-објасни процесе сперматогенезе и оогенезе 

-опише процес оплођења 

-наведе фазе интраутериног развића  

-објасни настанак ткива и зачетака органа 

-опише промене које се догађају у организму од 

рођења до пубертета 

-објасни полно сазревање 

 

12 7 5 

4. 
Наслеђивање 

биолошких особина 

2.БИ.1.3.1 

2.БИ.1.3.3 

2.БИ.2.3.1 

2.БИ.2.3.3 

2.БИ.2.3.4 

2.БИ.3.2.1 

2.БИ.3.3.1 

2.БИ.3.3.3 

-упореди ДНК, хроматин, хромозом 

-дефинише ген, геном, генотип, фенотип 

-објасни основна правила наслеђивања особина 

(Менделова правила) 

-објасни типове наслеђивања особина 

-објасни врсте и узроке мутација 

-наведе наследне болести човека и њихове узроке 

хемија 

14 9 5 

5. 
Полно и репродуктивно 

здравље 

2.БИ.1.5.1 

2.БИ.1.5.3 

2.БИ.1.5.4 

2.БИ.2.5.1 

2.БИ.2.5.2 

2.БИ.2.5.3 

2.БИ.2.5.4 

2.БИ.3.5.1 

-препозна проблеме везане за период одрастања 

-објасни значај породице  

-опише биолошку функцију породице 

-дефинише појам“планирање породице“ 

-наведе облике заштите од нежељене трудноће 

-објасни штетност абортуса по здравље жене 

-наведе облике ризичног понашања, најчешће полно 

преносиве болести и болести зависности 

 

9 5 4 
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2.БИ.3.5.3 

2.БИ.3.5.4 

Начини 

оцењивања 

Ученици ће бити оцењени путем 

усмене и писмене провере знања, 

тестирања, израде презентација и 

пројеката, припреме и 

учествовања у дебатама као 

иактивности на часовима. 

Укупно: 68 43 25 

 

Образовни стандарди: 

• 2.Б.И.1.1.1. Уме да наведе најважније чињенице о основним својствима живих бића и уме да их објасни на 

карактеристичним примерима. 

• 2.Б.И.1.2.1. Зна основне чињенице о грађи ћелија и метаболичким процесима који се у њима одвијају; зна хијерархију 

нивоа организације живих система и разуме њихову повезаност. 

• 2.Б.И.1.3.2. Уме данаведе типове размножавања; зна који је значај полног размножавања и познаје основне чињенице о 

животним циклусима човека. 

• 2.Б.И.2.1.1. Уме да објасни основна својства живих бића у мање типичним и атипичним случајевима 

• 2.Б.И.2.1.2. Разуме поступност у развоју живих бића и разуме појам предачких форми. 

• 2.Б.И.2.2.1. Уме да објасни структуру и функционалну повезаност основних ћелијских процеса и разуме разлоге ћелијске 

диференцијације. 

• 2.Б.И.3.1.1. Разуме како основна својства живих бића указују на јединство живота. 

• 2.Б.И.1.2.2. Зна основне карактеристике спољашње и унутрашње грађе човека 

• 2.Б.И.1.2.3. Зна основне чињенице о физиологији живих бића и активно користи та знања у свакодневном животу. 

• 2.Б.И.1.2.4. Уме да препозна основне хомеостатске механизме у организму; познаје последице нарушавања хомеостазе и 

решава једностсвне проблемске ситуације нарушавања хомеостазе. 

• 2.Б.И.1.5.2. Препознаје основне симптоме поремећаја у раду И болести) најважнијих органа и органских система, основне 

методе дијагностике и уме да примени основне мере превенције и  помоћи. 

• 2.Б.И.2.2.2. Зна детаље грађе човека и уме то знање да користи у свакодневном животу а посебно ради очувања 

сопственог здравља. 

• 2.Б.И.2.2.3. Разуме физиолошке процесе организма, њихову повезаност и активно примењује та знања за очување свог 
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здравља и непосредне околине. 

• 2.Б.И.2.2.4. Тумачи хомеостатске механизме принципима негативне повратне спреге у различитим ситуацијама у 

свакодневном животу. 

• 2.Б.И.3.2.3. Разуме да је функционална интеграција целог организма неопходна у остваривању карактеристичног 

понашања организма. 

• 2.Б.И.3.2.4. Разуме интеракцију нервног и ендокриног система у одржавању хомеостазе и обезбеђивању адаптивног 

понашања организма у променљивој средини. 

• 2.Б.И.3.5.2. Разуме механизме настанка(болести и) поремећаја у раду најважнијих органа и органских система. 

• 2.Б.И.2.3.2.Уме да опише морфофизиолошке промене човека током развића ( од формирања полних ћелија преко 

оплодње, ембриогенезе и органогенезе до сазревања и старења. 

• 2.Б.И.3.3.2.Уме да тумачи морфофизиолошке промене код човека у току животног циклуса. 

• 2.Б.И.1.3.1.Уме да наведе основне чињенице о грађи, улози и значају макромолекула ( нуклеинских киселина и протеина) 

и њихову примену у биотехнологији. 

• 2.Б.И.1.3.3. Уме да објасни организацију генетичког материјала у ћелији ( укључујући појмове ген, алел, хромозом, геном, 

генотип, фенотип); примењује основна правила наслеђивања у решавању једноставних задатака и зна да наведе неколико 

наследних болести. 

• 2.Б.И.2.3.1. Повезује структуре и функције важних биолошких молекула ( нуклеинских киселина и протеина ). 

• 2.Б.И.2.3.3. Зна како настаје варијабилност генетичког материјала и осовне принципе популационе генетике и примењује 

та знања у решавању конкретних задатака. 

• 2.Б.И.2.3.4. Зна основне еволуционе, основне типове селекције и разуме како природна селекција наследне 

варијабилности доводи до настанка нових врста. 

• 2.Б.И.3.2.1. Разуме да динамику ћелијских процеса условљавају како чиниоци ван ћелије тако и унутарћелијски чиниоци 

(генетска  регулација метаболизма 

• 2.Б.И.3.3.1. Разуме молекуларне основе наслеђивања. 

• 2.Б.И.3.3.3.Примењује знања из генетике у методски одабраним проблем ситуацијама, посебно у генетици и 

конзервационој биологији. 

• 2.B.I.1.5.1. Познаје основне заразне болести, њихове изазиваче, одговарајуће мере превенције и личне мере хигијене; 

разуме основне узрочно-последичне односе у овој области. 

• 2.Б.И. 1.5.3. Уме да идентификује елементе здравог начина живота и у односу на њих уме да процени сопствене животне 

навике. 

• 2.Б.И.1.5.4. уме да општа знања о променама у адолесценцији повеже са сопственим искуствима ( посебно у вези са  



Машинска школа „Радоје Дакић“ 2018 -2022. 

 

 

1022 

репродуктивним здрављем ). 

• 2.Б.И.2.5.1 Зна које су и како се примењујуколективне хигијенске мере и разуме смисао тих мера. 

• 2.Б.И.2.5.2.Зна које мере да примени и на који начин, како би отклонио или умањио дејство штетних чинилаца спољашње 

средине који су утицали на развој болести. 

• 2.Б.И.2.5.3. Критички анализира позитивне и негативне утицаје различитих животних стилова на здравље. 

• 2.Б.И.2.5.4.Зна који су кртеријуми ризичног понашања и уме да препозна ситуације које носе такве ризике. 

• 2.Б.И.3.5.1. Разуме механизме имуног одговора на заразне болести. 

• 2.Б.И.3.5.3.Разуме потребе које стоје у основи различитих животних стилова младих и механизме помоћу којих медији 

утичу на понашање младих. 

• 2.Б.И.3.5.4.Разуме механизме којима ризични облици понашања, дуготрјна изложеност јаким негативним емоцијама и 

сстрес доводе до развоја болести ( односно поремећаја психичког стања и здравља личности ). 

•  

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и исходима наставе, односно учења, планом рада и начинима евидентирања и оцењиваља. 

Предмет се реализује кроз комбинацију различитих облика наставног рада и врста наставе (дидактичких модела). 

Настава се реализује у кабинету за биологију, универзалној учионици, адекватном ојекту изван школског комплекса. 

Евидентирање и оцењивање ученика путем усмене и писмене провере знања, тестирања, израде презентација и пројеката, организовања и 

учествовања у дебатама. 

Препоруке за реализацију наставе: 

- поштовање свих дидактичких  принципа 

- примена природних 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). 
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Образовни профил: Техничар мехатронике 

Предмет: Грађанско васпитање 

Разред: Други 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 37 / / / 37 

Недељни 1 / / / 1 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ: Циљ ове радионице је да ученици науче да анализирају и схвате избор проблема.  

Задаци: Развијање способности за анализирање и избор проблема 

Активности наставника: 

Активности ученика: 

 

Ред. 

број 

теме/мо

дула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број часова  по 

теми/модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1 

Права и одговорности Основни 

појмови Потребе и права Права и 

правила у учионици, Права и 

закони 

 

-да ученици разумеју природу и начин 

успостављања друштвених, етичких и 

правних норми и правила и њихову 

важност за заједнички живот; 

-Да се ученици уведу у разумевање 

појма права и упознају са 

Конвенцијом о правима детета и 

другим међународним документима 

која се баве људским правима; 

Социолигија 

8 8  
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-да ученици науче врсте права и 

разумеју односе међу правима и 

узајамност права и одговорности; 

-да се код ученика развије осетљивост 

за кршење права, спремност за 

заштиту сопствених и права других и 

науче технике залагања за 

остваривање права детета; да се 

ученици подстакну и оспособе за 

активну партиципацију у животу 

школе; 

2 
Међународни документи о 

заштити права 
 

-да ученици разумеју природу и начин 

успостављања друштвених, етичких и 

правних норми и правила и њихову 

важност за заједнички живот; 

-Да се ученици уведу у разумевање 

појма права и упознају са 

Конвенцијом о правима детета и 

другим међународним документима 

која се баве људским правима; 

-да ученици науче врсте права и 

разумеју односе међу правима и 

узајамност права и одговорности; 

Социолигија 

8 8  

3 

Планирање и извођење акција у 

корист права 

-Сагледавање промена 

-Партиципација у школи 

-Избор проблема I и  II 

-Како решити проблем I и  II 

-Израда плана акције I и II 

-Анализа могућих ефеката акције 

-Приказ и анализа групних 

  

Социолигија 

16 16  
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радова 

-Планирање и извођење акција 

4 
Анализа и евалуација.Шта носим 

са собом 
  

 

5 5  

Начини 

оцењивања 
 Укупно: 37 37  

 

 

 

 

Образовни профили: Техничар за компјутерско управљање 

Предмет: Верска настава –Православни катихизис 

Разред: Други 

Службени гласник РС - Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 37 \ \ \ 37 

Недељни 1 \ \ \ 1 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ: верске наставе у другом разреду је изграђивање свести код ученика да је лична заједница човека са Богом и са другим човеком основ 

постојања, као личности и природе човека, тако и постојања природе уопште. Ово гледиште треба утемељити најпре на учењу Православне Цркве 

о Богу који је један али у исто време и тројичан - заједница личности Оца са Сином и Светим Духом, а затим и на људском искуству личности. 

Задаци: у настави православног катихизиса (веронауке) су да код ученика: 
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развије отвореност и однос према Богу као Другој и другачијој Личности у односу на нас, као и отвореност и однос према другом човеку као 

икони Божјој, личности, такође, другачијој у односу на нас, те да се између ове две релације оствари узајамно зависна веза (свест о заједници); 

развије способност за постављање питања о целини и најдубљем смислу постојања човека и света, људској слободи, животу у заједници, 

феномену смрти, односу са природом која нас окружује и друго, као и за одговарање на питања у светлу православне хришћанске вере и искуства 

Цркве; 

изгради способност дубљег разумевања и вредновања културе и цивилизације у којој живе, успона и падова у историји човечанства, као и 

достигнућа у разним областима стваралаштва (при чему се остварује комплементарност са другим наукама); 

помогне у одговорном обликовању заједничког живота са другим, у изналажењу равнотеже између властите личности и заједнице, у остварењу 

сусрета са светом (са људима различитих култура, религија и погледа на свет, са друштвом, са природом) и са Богом; најзад, 

изгради уверење да је свет и све што је у њему, створен за вечност, да су сви створени да буду причасници вечног живота, те да се из те 

перспективе код ученика развије способност разумевања, преиспитивања и вредновања сопственог односа према другом човеку као 

непоновљивом бићу и према творевини Божјој и изгради спремност на покајање. 

Активности наставника: 

Излаже наставну јединицу усмено, презентује градиво презентацијом, прати рад ученика, припрема наставне материјале, саставља задатке за рад, 

прати рад ученика, процењује њихове активности и постигнућа и оцењује их. 

Активности ученика: 

Прате  усмено излагање наставника, прате презентовање градива и наставних јединица, вежбају са припремљених наставних материјала, 

постављају питања, презентују  савладано градиво. 

 

Ред. број 

теме/мод

ула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  по 

теми/моду

лу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Увод  

Ученик ће моћи да сагледа садржаје 

којима ће се бавити настава 

Православног катихизиса у току 2. 

године средњошколског образовања; 

моћи да уочи какво предзнање градива 

Православног катихизиса има из 

обрађеног у претходном разреду; бити 

мотивисан да похађа часове 

православног катихизиса 

 

1 1 0 
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2. 
Стварање света и 

човека 
 

Ученик ће моћи да интерпретира 

учење Цркве о стварању света;  моћи 

да објасни да је човек икона Божја 

зато што је слободан; моћи да објасни 

да је човек подобије Бога зато што је 

способан за заједницу; моћи да 

објасни да је Бог створио свет са 

циљем да вечно живи у заједници са 

Њим; бити подстакнут да просуђује о 

смислу постојања човека и света; моћи 

да разликује особености створеног и 

нествореног; моћи да развија 

одговорност за сопствени живот и 

живот других; моћи да преиспитује и 

вреднује сопствени однос према Богу, 

другом човеку и према творевини 

Божјој 

Српски језик и 

књижевност 

Историја 

Ликовна култура 

Музичка 

култура 

Екологија 

Грађанско 

васпитање 7 5 2 

3. Прародитељски грех  

Ученик ће моћи да објасни у чему се 

састоји прародитељски грех; моћи да 

сагледа последице прародитељског 

греха и начин њиховог 

превазилажења; моћи да објасни каква 

је улога човека у остваривању 

назначења света; моћи да просуди о 

важности учествовања у литургијском 

сабрању за сопствено спасење; бити 

подстакнут да се одговорније односи 

према природи; моћи да стекне увид у 

личну одговорност за своје поступке; 

моћи да уочи значај покајања за своје 

спасење. 

Српски језик и 

књижевност 

Историја 

Ликовна култура 

Музичка 

култура 

Екологија 

Грађанско 

васпитање 

7 6 1 
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4. 

Свештена историја 

спасења (од Адама до 

Израиља) 

 

Ученик ће моћи да уочи да се Бог у 

Старом и Новом Завету открива као 

личност и да позива човека у 

заједницу са Њим; моћи да, на 

примеру Каина и Авеља, закључи да је 

свако убиство – братоубиство; моћи 

да, на примеру Ноја, схвати значење 

појма праслика Христа и Цркве као 

места спасења; моћи да, на примеру 

Вавилонске куле, схвати да ни једна 

људска заједница мимо Бога не води 

остварењу човековог назначења; моћи 

да разуме да је откривење Аврааму 

почетак остваривања Цркве у 

историји; бити свестан да је за 

богопознање неопходан личан сусрет 

са Богом; моћи да разуме да је 

обећање потомства дато Аврааму 

духовног карактера. 

Српски језик и 

књижевност 

Историја 

Ликовна култура 

Музичка 

култура 

Екологија 

Грађанско 

васпитање 

6 6 0 

5. 

Свештена историја 

спасења (од Мојсија до 

Христа) 

 

Ученик ће знати да је старозаветна 

вера – вера у једнога Бога; моћи да 

објасни нека од старозаветних 

пророштава која су се остварила у 

личности Христовој; моћи да наведе 

који старозаветни догађаји јесу 

праслика Сина Божјег и новозаветне 

Цркве. моћи да повезује догађаје 

старозаветне и новозаветне историје; 

моћи да уочи разлику између 

уобичајеног значења речи пророк и 

њеног библијског смисла; моћи да, на 

примеру пророчке делатности, увиди 

Српски језик и 

књижевност 

Историја 

Ликовна култура 

Музичка 

култура 

Екологија 

Грађанско 

васпитање 

10 6 4 
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значај старања о социјално угроженим 

категоријама друштва; моћи да схвати, 

на примеру Израиља, да Црква има 

наднационални карактер; моћи да 

упореди Десет заповести са 

Христовим заповестима о љубави; 

знати да је месијанска идеја присутна 

током старозаветне историје; моћи да 

промишља о сопственом месту у 

историји спасења;. 

6. Старозаветна ризница  

Ученик ће моћи да се, подстакнут 

примерима, смелије суочи са грехом 

самооправдавања и сваким грехом, 

уопште; моћи да уочи у којој мери је 

напредовао и савладао градиво 

Православног катихизиса2. разреда 

средње школе. 

Српски језик и 

књижевност 

Историја 

Ликовна култура 

Музичка 

култура 

Екологија 

Грађанско 

васпитање 

6 3 3 

Начини 

оцењивања 

Усмено испитивање,  

писмено испитивање, 

посматрање понашања  ученика 

Укупно: 37 27 10 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

Катихизација (веронаука, изучавање истине вере) јесте литургијска делатност. То значи да је она заједничко дело катихете (вероучитеља) и 

његових ученика. Свака истина вере предаје се и преноси као реалност самога живота, као опис искуства, првенствено као реалност живота у 

Цркви и опис њеног искуства. Нема и не може бити апстрактних истина и аксиома. Катихеза ("веронаука") не постоји ради гомилања података и 

информација или у служби теоретског "знања о вери" него као мистагогија, увођење у праксу живота и отварање могућности да ученик и лично 

усвоји искуство Цркве кроз слободно учешће у њеном животу, првенствено у њеној Литургији. 

Наставни процес ће имати свој пуни смисао и успех заједничким учешћем катихете (вероучитеља) и његових ученика у Литургији и у свим 

облицима и изразима живота у Цркви. 
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Катихета (вероучитељ) дужан је да помогне својим ученицима да превазилазе неповерење према другима и да се истовремено ослобађају 

претеране и нездраве заокупљености собом и својим стварним и привидним проблемима. Часови катихизиса (веронауке) биће, следствено, 

усмерени на изграђивање поверења, љубави и заједништва међу ученицима у одељењу и у школи, као и у односу према људима уопште. 

Развијање овакве животне оријентације код ученика биће праћено и неговањем осећања одговорности за животну средину и за природу као 

целину. 

Притом ученици треба да осете да остваривање јединства са другима нипошто не значи опасност по њих, понајмање пак значи укидање личне 

различитости и особености. Напротив: прихватајући једни друге и показујући узајамну љубав, млади - и сви људи - истовремено чувају, поштују 

и унапређују своју и туђу личност, односно личну самосвојност сваког појединца. 

У складу са оваквим циљем наставног процеса, при обради наставних јединица - заступљеној и овде, као и у основној школи, првенствено на 

динамичан начин и дијалошким методом - треба ставити нагласак више на доживљајно, а мање на сазнајно, више на формативно, а мање на 

информативно. Циљ ће бити постигнут ако ученик, уз несебичну и ненаметљиву помоћ свога катихете, открије и себе и друге као непоновљиву 

вредност, а свој животни програм дефинише као трајни подвиг прихватања и поштовање других, стицања поверења и љубави према њима. 

Притом би он спонтано препознао Цркву као простор остваривања личности и заједнице, а једног у Тројици Бога као извор и пуноћу тога датог и 

задатог животно-вредносног програма. 

 

 

 

 

Образовни профил: Техничар мехатронике 

Предмет: Основе електротехнике 

Разред: Други 

Службени гласник РС-Просветни гласник:Службени гланик РС, бр. 72/09, 25/11 и 55/13;Правилник је објављен у „ Службеном глснику“ РС-

Просветни гласник, бр. 10/2014 од 19.8.2014.године, а ступио је на снагу 27.8.2014. 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 68 34 / / 102 

Недељни 2 1 / / 3 
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Циљ и задаци предмета 

Циљ: 

- Упознавање ученика са основним величинама у теорији наизменичних струја ( добијање наизменичне емс, параметри и представљање 

наизменичних величина, операције над наизменичним величинама ); 

- Упознавање ученика са елементима у колу наизменичних величина, израчунавање импедансе елемената и снаге; 

- Оспособљавање ученика за мерење наизменичних величина; 

- Израчунавање импедансе редних, паралелних икомбинованих веза елемената, струја, напона и снага; 

- Решавање сложених кола наизменичне струје; 

- Упознавање ученика са спрегнутим осцилаторним колима и њиховом применом; 

- Упознавање ученика са трофазним системима, врстама и применом ових система. 

Задаци: 

- Усвајање метода решавања проблема сложених електричних кола на темељу усвојених законитости у првој години с циљем стварања 

математичко – физичког апарата за анализу електричних струјних кола у електричним склоповима, електричним машинама и уређајима. 

Активности наставника: 

- Посредовање између ученика и градива ( усмеравање да градиво иде у сусрет ученику, а ученик градиву ); 

- Помоћ у вођењу, и вођење процеса учења; 

- Предавањем , дискусијом и израдомзадатака упознати ученике са основним електронским елементима и склоповима; 

- Омогућити ученицима да сами изводе закључке; 

- Подстицати ученике на учење; 

- Инсистирати на систематичности у раду и поштовању принципа и правила рада; 

- Инсистирати на практичној примени стечених знања; 

- Оцењивањем мотивисати ученике за учење; 

- Оцењивањем проценити ниво постигнућа ученика; 

- Идентифовати  напредак у учењу и постигнућима ученика. 

Активности ученика: 

- Мобилисање претходних знања и искустава; 

- Самостално проналажење информација; 

- Уочавање, дефинисање и решавање проблема; 

- Индивидуални рад на текстовима из дате области; 

- Јавно саопштавање о неком садржају;  

- Аргументовано дискутовање о проблему из области; 

- Анализа проблема и слободно размишљање и истраживање о датим проблемима у области. 
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Ред. 

број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 

Образовн

и 

стандард

и 

Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Увод у наизменичне струје  

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да:- уме да наведе параметре 

наизме-ничних величина;- дефинише 

обртни вектор;- објашњава елементе 

линерних кола наизменичне струје. 

Математика, 

физика, 

електроника 

14+8 9 5+8 

2. 
Елементи у колу наизменичне 

струје 
 

-упоређује таласне облике напонана 

отпорнику и калему;- црта временски и 

векторски дија- грам напона и струје; - 

црта шему за сваки елемент 

-означава електричне величине и ради 

рачунске задатке;- анализира троугао 

струја,адмита- нси и снага;- решава 

сложеније рачунске при- мере. 

Математика, 

физика, 

електроника 

14+8 9 5+8 

3. 
Везе елемената у колу 

наизменичне струје 
 

- објашњава редне начине везива-ња 

елемената у колу наизменичнеструје;- 

описује појаву редне( напонске ) 

резонансе;-дефинише снагу и фактор 

снаге код редне везе елемената;- црта 

шему за сваку редну везу,на шеми 

означава електричне величи не и ради 

рачунске задатке. 

Математика, 

физика, 

електроника 

26+12 12 14+12 

4. Спрегнута и осцилаторна кола  

- дефинише елементе индуктивно 

спрегнутих калемова;- објашњава 

трансформатор;- дефинише редно и 

паралелно осцилаторно коло;- израчунава 

карактеристичне ве-личине;- анализира 

принцип рада и примену трансформатора 

и одређује однос трансформације- 

Математика, 

физика, 

електроника 

8+4 5 3+4 



Машинска школа „Радоје Дакић“ 2018 -2022. 

 

 

1033 

анализира радаутотрансформа- тора и 

одређује однос трансфор- мације;- 

одређује коефицијент спреге при меном 

оште ј-не спрегнутих осци- латорних 

кола. 

5. Трофазни системи  

-дефинише основне појмове тро- фазних 

система;- објашњава симетрични и 

несиметрични трофазни систем. 

Математика, 

физика, 

електроника 

6+2 4 2+2 

Начини 

оцењивања 

Праћење остварености исхода,тестови 

знања, активност на часу, праћење 

практичног рада, самосталног практи- 

чног рада, самостални практични рад. 

Укупно: 68+34 39 29+34 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

Модуо: Увод у наизменичне струје 

- На почетку обраде наизменичних струја поновити основне појмове из тригонометрије ( обрадити, уколико нису урађени у математици ) : 

дефинисати тригонометријске функције, ток тригонометријдких функција, појам радијана; 

- Детаљно обрадити параметре наизменичних величина; 

- Током трајања модула реализовати најмање један тест знања. 

Модуо: Елементи у колу наизменичне струје 

- Детаљно обрадити све елементе у колу наизменичне струје цртајући временске и фазорске дијаграме 

- Објаснити шта се дешава са електричном енергијом у њима 

- Дефинисати тренутну, активну, реактивну и привидну снагу 

- Током трајања модула реализовати један тест знања, а пред крај полугодишта урадити и писмени задатак.Модуо: Веза елемената у колу 

наизменичне струје 

- Код редних веза елемената нацртати прво временске, а затим фазорске дијаграме. Фазорске дијаграме цртати тако да је фазор струје на фазној 

оси. Импедансе дати у апсолутном и комплексном облику. Решавати већи број задатака 

- Омов закон дати за ефективне и комплексне вредности струје и напона 

- Код паралелних веза елемената дефинисати снаге и поправак фактора снаге 

- Комбиновану везу елемената обрадити на примерима 
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- Дефинисати сложено коло и навести начине за решавање сложених кола, задржати се на колу са две независне контуре и примени Кирхофових 

закона при његовом решавању. У електричним колима са више контура, написати само систем једначина 

- Током трајања модула реализовати најмање један тест знања. 

Модуо: Спрегнута и осцилаторна кола 

- Детаљно објаснити индуктивну спрегу калемова и њену примену, кроз примере објаснити израчунавање коефицијента индуктивне спреге;- 

Обради ти трансформатор и аутотрансформатор са становишта примене и одређивања односа трансформације 

- Обрадити идеално и реално осцилаторно коло 

- За редно и паралелно осцилаторно коло вежбати израчунавање резонантне учестаности, одређивање пропусног опсега и фактора доброте 

- Спрегнута осцилаторна кола обрадити само информативно 

- Током трајања модула реализовати најмање један тест знања, а други писмени задатак реализовати по завршртку овог модула. 

Модуо: Трофазни системи 

- Трофазни генератор обрадити помоћу непомичног магнета, али нагласити да се у пракси магнет окреће, а навоји стоје. Везивање навоја 

генератора у звезду и троугао и везивање навоја пријемника у звезду и троугао урадити информативно; 

- Нагласити зашто је погодније везивање навоја у звезду за нисконапонску мрежу; 

- Показати како се везују пријемници код симетричног и несиметричног система; 

- Обртно магнетно поње приказати помоћу фазорских дијаграма; 

- Решавати једноставне задатке; 

- Током трајања модула реализовати најмање један тест знања. 

Вежбе 

- По могућности, у једном термину радити једну вежбу, а навише пет вежби у једном циклусу; 

- Једна вежба се ради два спојена школска часа и за то време треба да се ураде сва мерења и обраде резултата; 

- Где год је могуће, лабораторијска мерења потврдити и рачунским путем, или урадити одговарајућу симулацију на рачунару; 

- У лабораторији треба да буде довољно радних места да за једним радним столом буду два до три ученика; 

- Почетак вежби усагласити са теоријском наставом тако да одговарајуће вежбе следе одмах након обраде теоријског градива; 

- Пре почетка рада у лабораторији ученике упознати са опремом и инструментима и дефинисати мерне грешке. Детаљно обрадити тему “ Обрада 

резултата мерења “; 

- Пре почетка мерења упознати ученике са инструментима и прибором који ће бити коришћен ( амперметром, волтметром, омметром , 

потенциометром, реостатом, изворима напајања... ) и објаснити им како се очитавају аналогни а како дигитални инстру-менти. 

- За мерење наизменичног напона користити осцилоскоп или мултиметар 

- Мултиметром мерити ефективну вредност струје. 
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Образовни профил:Техничар за мехатронику 

Предмет:Техничка механика са механизмима 

Разред: Други 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи  111   111 

Недељни  3   3 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ:   

Стицање знања из области кинематике, динамике и механизама 

Стицање знања о методама и поступцима решавања проблема у техници применом механичких законитости 

Активности наставника:Излаже наставну јединицу усмено, презентује градиво презентацијом, демонстрира, прати рад ученика, модерира рад 

ученика, припрема наставне материјале, саставља задатке за рад, прати рад ученика, процењује њихове активности и постигнућа и оцењује их. 

Активности ученика:Прате  усмено излагање наставника, прате презентовање градива и демонстрацију наставних јединица, вежбају са 

припремљених наставних материјала, постављају питања, демонстрирају савладано градиво. 

 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Кинематика тачке  

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- разликује врсте кретања материјалне тачке 

- одреди путању, брзину и убрзање за 

карактеристичне врсте кретања материјане 

тачке 

Физика, математика, 

техничко цртање, 

електромашинска 

припрема 

18 9 9 
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- уцрта брзине и убрзања према задатим 

подацима и израчуна непознте  величине 

- разликује апсолутно и релативно кретање  

2. 
Кинематика крутог 

тела 
 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- разликује врсте кретања крутог тела и 

њихове карактеристике 

- уцрта брзине и убрзања према задатим 

подацима и израчуна непознте  величине 

- разликује апсолутно и релативно кретање  

- објасни појам степена слободе 

Физика, математика, 

техничко цртање, 

електромашинска 

припрема 24 12 12 

3. 
Кинематика 

механизама  
 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- наведе основну поделу механизама према 

типу конструкције и према функцији 

- разликује карактеристичне типове 

механизама, њихове саставне делове и 

примену 

- предвиди померање дела механизма на 

основу кретања осталих његових елемената 

Физика, математика, 

техничко цртање, 

електромашинска 

припрема 
21 11 10 

4. 
Динамика 

материјалне тачке 
 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- одреди реакције веза раванских носача  

- наведе основне законе динамике материјалне 

тачке 

- прорачуна карактеристичне величине при 

праволинијском кретању материјалне тачке 

под дејством  константне силе 

- објасни законе промене количине кретања и 

промене кинетичке енергије 

Физика, математика, 

техничко цртање, 

електромашинска 

припрема 

9 5 4 

5. 
Динамика система 

материјалних тачака 
 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- објасни законе промене количине кретања и 

промене кинетичке енергије 

Физика, математика, 

техничко цртање, 

електромашинска 

припрема 

9 5 4 
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6. Динамика крутог тела  

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- прорачуна карактеристичне величине при 

кретању крутог тела: 

-транслаторном 

-равном 

-обртном 

Физика, математика, 

техничко цртање, 

електромашинска 

припрема 
12 6 6 

7. Динамика механизама   

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- разликује врсте трења  

- уочи силе које се јављају у 

карактеристичним механизмима 

- разликује према конструкцији и намени 

типове редуктора и њихове компоненте 

Физика, математика, 

техничко цртање, 

електромашинска 

припрема 
18 9 9 

Начини 

оцењивања 

Праћење остварености исхода, 

тестови знања, 
                                                                     Укупно: 111 57 54 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

На почетку предмета ученике упознати са циљем/циљевима и исходима, планом и начинима оцењивања. 

Ставове предвиђене предметом изграђивати и вредновати код ученика током свих облика наставе. 

Предмет се реализује кроз следеће облике наставе:Теоријска настава 

Подела одељења на групе: Нема 

Место реализације наставе: Учионица 

Специфичности у реализацији предмета: 

Наставник са ученицима ради једноставне задатке. 

Графичких радова нема.  

Демонстрирати врсте механизама и њихово кретање на моделима 
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Образовни профил: Техничар мехатронике 

Предмет: Машински елементи 

Разред: Други 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 68 68   136 

Недељни 2 2   4 

 

Циљ и задаци предмета  

Циљ: машинских елемената је усвајање знања неопходних за практичну примену приликом прорачуна и конструисања елемената  

Задаци: 

- оспособљавање ученика за примену и коришћење раније стечених знања из других наставних дисциплина; 

- овладавање израдом и коришћењем техничке документације; 

- упознавање и коришћење стандарда, симбола и ознака који су значајни у машинству; 

- оспособљавање ученика за коришћење стандардних и препоручених вредности и величина из таблица, графикона и дијаграма; 

- схватање значаја квалитета обраде и толеранције у машинству  

- оспособљавање ученика да разликује машинске материјале и термичке обраде 

- оспособљавање ученика да разликује карактеристичне машинске елементе, познаје принципе њиховог функционисања и намену 

- оспособљавање ученика да самостално мери и контролише физичке величине и делове у области машинства  

- развијање прецизности и одговорности ученика 

-  

Активности наставника: Излаже наставну јединицу усмено, презентује градиво презентацијом, демонстрира, прати рад ученика, модерира рад 

ученика, припрема наставне материјале, саставља задатке за рад, прати рад ученика, процењује њихове активности и постигнућа и оцењује их. 

 

Активности ученика: Прате  усмено излагање наставника, прате презентовање градива и демонстрацију наставних јединица, вежбају са 

припремљених наставних материјала, постављају питања, демонстрирају савладано градиво. 
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Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  по 

теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Увод  

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

-Схвати појам и задатак машинских 

елемената 

- Разликује маш. елементе 

 1 1  

2. Машински материјали  

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да  : 

-Разликује врсте и карактеристике 

основних машинских материјала.  

-Препозна врсту материјала на основу 

стандардне ознаке. 

-Објасни промену основних особина 

материјала при термичкој обради. 

Машински 

материјали 

Хемија 

11 7 4 

3. 
Стандардизација и 

толеранције 
 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да  : 

 -разуме потребу за стандардизацијом,  

-препозна врсте стандарда 

-разуме неопходност увођења 

толеранција и остваривање налегања 

-разуме појмове: 

-гранична одступања, величину 

толеранције, квалитете толеранција, 

положај толеранцијских 

поља,толерисане мере 

-схвати појмове: толеранције облика, 

положаја и храпавости површина 

Техничко 

цртање 
13 8 5 
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4. Машински спојеви  

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да  : 

- Објасни начине спајања два машинска 

дела од истих или различитих материјала 

нераздвојивим и раздвојивим везама 

- Разликује заковане, заварене, залемљене и 

везе помоћу клина и навоја 

Познаје елементе ових веза 

Механика 

Отпорност 

материјала 

Техничко 

цртање 

8 6 2 

5. Осовине и вратила  

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да  : 

- Разликује појмове и намену осовина и 

вратила 

- Познаје материјале од којих су израђени  

- Препознаје налегања којима су изложени 

Изврши прорачун осовина и вратила 

Механика 

Отпорност 

материјала 

Техничко 

цртање 

6 3 3 

6. Спојнице   

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да  : 

- Разликује врсте спојница  

- Објасни њихову улогу 

Опише начине спајања 

Механика 

Отпорност 

материјала 

Техничко 

цртање 

4 3 1 

7. Лежишта  

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да  : 

- Објасни улогу и значај лежишта и лежаја 

- Разликује врсте лежишта и лежаја, 

њихову поделу 

- Познаје уградњу, подмазивање и 

заптивање лежаја  

Изврши избор врсте лежаја 

Механика 

Отпорност 

материјала 

Техничко 

цртање 

10 6 4 

8. Елементи за пренос снаге  

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да  : 

- Разликује врсте преносника снаге и 

њихове елементе 

Механика 

Отпорност 

материјала 

Техничко 

15 8 7 
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- Препозна врсту зупчастог пара 

- Провери ланац  

Објасни ремени пренос (принцип 

рада,елементи,спајање и затезање) 

цртање 

Начини 

оцењивања 

Праћење исхода 

Тестови знања 
Укупно: 68 42 26 

Вежбе 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  по 

теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Машински материјали  

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

- Разликује врсте и карактетристике 

основних машинских материјала 

- Препозна врсту челика, обојених 

метала и неметала на основу њихове 

стандардне ознаке 

Машински 

материјали 

Хемија 

9 6 3  

2. Толеранције  

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да  : 

- Разуме неопходност увођења 

толеранција и остваривање налегања 

- Разуме толеранције дужинских мера 

- Схвати величину и положај 

толеранцијских поља 

- Схвати толеранције облика и положаја 

Схвати толеранције храпавости 

површина 

Техничко цртање 

Технологија 

обраде 

5 4 1 
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3. Метрологија  

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да  : 

- Схвати опште појмове и поделу 

метрологије 

- Разуме појам мерења и контролисања, 

тачност мерења и грешке при мерењу  

- препозна мерне инструменте 

обради резултате мерења 

Техничка контрола 8 6 2 

4. 

Мерење и контролисање 

облика и положаја површина 

предмета обраде 

 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да  : 

Измери и контролише различитим 

уређајима на машинским елементима 

облик и положај 

Техничка контрола 2 1 1 

5. 

Мерење и контролисање 

храпавости и равности 

површина 

 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да  : 

Измери и контролише различитим 

уређајима на машинским елементима 

храпавост површина 

Техничка контрола 5 3 2 

6. Мерење и контрола навоја  

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да  : 

- Препозна мерне уређаје и методе 

мерења 

- Води листе мерења и грешке мерења 

- Изврши мерење средњег пречника  

навоја, корака навоја 

Врши контролу профила навоја 

Техничка контрола 4 3 1 

7. Мерење дужине и углова  

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да  : 

- Измери и контролише различитим 

мерним уређајима и методама дужину 

и углове 

- Врши мерење и контролу: 

Техничка контрола 18 12 6 
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- Граничним мерилима 

- Толеранцијским мерилима 

- Мерилима са цртама 

- Мерилима са нонијусом 

- Микрометрима 

Компараторима 

8. Мерење буке и вибрације  

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да  : 

- Схвати појмове буке и вибрације 

Измери ниво буке и вибрације 

Физика 2 1 1 

9. 
Мерење и контролисање 

зупчаника 
 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да  : 

- Мери различите величине зупчаника: 

- Дебљину зупца 

- Дебљину међузубља 

- Корак зупчаника 

Техничка контрола 5 4 1 

10. 
Испитивање машинских 

елемената 
 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да  : 

- Разликује методе и поступке 

испитивања појединих машинских 

елемената и то: 

- Лежаја 

- Осовине и вратила 

- Зупчастих парова 

- Завртњева 

Отпорност 

материјала 
10 6 4 

Начини 

оцењивања 

Праћење исхода 

Тестове вештина 
Укупно: 68 44 22 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

На почетку модула ученике упознати са циљевима и исходима,планом и начином оцењивања 
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Образовни профил: Техничар мехатронике 

Предмет: Електроника 

Разред: Други 

Службени гласник РС-Просветни гласник:Службени гланик РС, бр. 72/09, 25/11 и 55/13;Правилник је објављен у „ Службеном глснику“ РС-

Просветни гласник, бр. 10/2014 од 19.8.2014.године, а ступио је на снагу 27.8.2014. 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 68 34 / / 102 

Недељни 2 1 / / 3 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ: 

- Стицање основних знања о електронским компонентана 

- Стицање основних знања о примени електронских компоненти у електронским склоповима; 

- Оспособљавање ученика за мерења из области електронике; 

- Стицање основних знања о анализи, обради, представљању и интерпретацији резултата мерења; 

- Стицање основних појмова о дигиталним колима и дигиталним информацијама. 

Задаци: 

- Стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе електронике сврха, циљеви и задаци образовања, као 

и циљеви наставе електронике буду у пуној мери реализовани;  

- Техничко описмењавање ради успешног бављења било којом професијом и остваривања квалитета живота;  

- Стицање знања неопходних за разумевање квантитативних и просторних односа и законитости у разним појавама у природи, друштву и 

свакодневном животу;  

- Стицање основне техничке културе потребне за сагледавање улоге и примене електронике у различитим подручјима људске делатности, за 

успешно настављање образовања и укључивање у рад;  

- Развијање ученикових способности посматрања, опажања и логичког, критичког, аналитичког и апстрактног мишљења;  

- Развијање културних, радних, етичких и естетских навика ученика, као и побуђивање техничке радозналости;  

- Стицање способности изражавања техничким језиком, јасност и прецизност изражавања у писменом и усменом облику;  

Активности наставника: 
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- Посредовање између ученика и градива ( усмеравање да градиво иде у сусрет ученику, а ученик градиву ); 

- Помоћ у вођењу, и вођење процеса учења; 

- Предавањем , дискусијом и израдомзадатака упознати ученике са основним електронским елементима и склоповима; 

- Омогућити ученицима да сами изводе закључке; 

- Подстицати ученике на учење; 

- Инсистирати на систематичности у раду и поштовању принципа и правила рада; 

- Инсистирати на практичној примени стечених знања; 

- Оцењивањем мотивисати ученике за учење; 

- Оцењивањем проценити ниво постигнућа ученика; 

- Идентифовати  напредак у учењу и постигнућима ученика. 

Активности ученика: 

- Мобилисање претходних знања и искустава; 

- Самостално проналажење информација; 

- Уочавање, дефинисање и решавање проблема; 

- Индивидуални рад на текстовима из дате области; 

- Јавно саопштавање о неком садржају;  

- Аргументовано дискутовање о проблему из области; 

- Анализа проблема и слободно размишљање и истраживање о датим проблемима у области. 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Диоде  

По завршетку теме ученик ће бити у стању да:- 

разликује енергетске нивое електрона;- 

објашњава полупроводнике P и N типа;- 

објашњава кретање електрона под дејством 

електричног поља. 

Основе 

електротехнике 

физика 

13+8 9 4+8 

2. Транзистори  

- објашњава унутрашњу стру-ктуру транзистора, 

врсте тра- нзистора;- објашњава симболе и 

електро де транзистора;- објашњава принцип 

Основе 

електротехнике 

физика 

10+4 7 3+4 
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рада транзистора ;- анализира статичке каракте-

ристике транзистора. 

3. Појачавачи  

- објашњава и црта транзистор као линеарни 

четворопол и ана лизира претварање енергије у 

њему;- наводи могућа изобличења у раду 

транзистора. 

Основе 

електротехнике 

физика 

14+6 8 6+6 

4. Оптоелектроника  

- анализирафотодиоде,фотоо- тпорнике и 

фототранзисторе;- анализира светлећеполупро-

водничке диоде;- објашњава течни кристал;- 

разуме опто- каплер; - анализира грађуи 

принцип рада фото-диода. 

Основе 

електротехнике 

физика 

5+2 4 1+2 

5. 
Линеарна 

интегрисана кола 
 

- наводи карактеристичне вели- чине и параметре 

операционог појачавача;-дефинише идеални 

операциони појачавач и његове особине;- 

објашњава инвертујући опера- циони појачавач;- 

објашњава неинвертујући опе- рациони 

појачавач;- објашњава коло за сабирање и 

одузимање напона;-дефинише позитивну 

повратну спрегу;- дефинише Баркхаузенов услов 

осциловања;- анализира RC осцилатор;- 

анализира LC осцилатор;- разуме астабилни 

мултивибратор. 

Основе 

електротехнике 

физика 

10+6 7 3+6 

6. 
Увод у дигиталну 

електронику 
 

- зна аксиоме и теореме Булове алгебре и да 

уради вежбе;- зна карактеристике логичких 

нивоа;- упознаје елементарна логичка кола ( I, 

ILI, NI, NILI, NE, ексклузивно ILI и компаратор ) 

на нивоу графичких ознака и логике рада;- 

упознаје универзална логичка кола. 

Основе 

електротехнике 

физика 

16+8 10 6+8 

Начини 

оцењивања 

Праћење остварености 

исхода,тестови знања, 

активност на часу, праћење 

практичног рада, самосталног 

Укупно: 68+34 45 23+34 
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практи- 

чног рада, самостални 

практични рад. 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

Модуо: Диоде 

- На почетку поновити грађу атома која је обрађена у предмету Основе електротехнике у првом разреду 

- Структуре атома представљати у једној равни, али нагласити да љуске имају облик лопте 

- Ковалентну везу поновити на основу стечених знања у првом разреду 

- Сва објашњења базирати на силицијуму као полупроводнику, а германијум само напоменути;- Приликом анализе усмерача и ограничавача 

напона цртати временске дијаграме један испод другог; 

- Напоменути улоге појединих електронских кола и редослед њиховог повезивања у реализацији једносмерног извора за напајање 

- Током реализације модула увек се придржавати истог принципа: теоретски објаснити појаву или законитост, потврдити је рачу-нски ( тамо где је 

то могуће ) а онда извршити демонстрацију или мерења у лабораторији 

- Током трајања модула реализовати најмање један тест знања. 

Модуо: Транзистори 

- Принцип рада биполарног транзистора обрадити на моделу са заједничким емитором, еквивалентну шему цртати користећи π параметре 

- Принцип рада ФЕТ-а обрадити информативно. Уколико постоји интересовање ученика, ова тема се може обрадити детаљније 

- Користити каталоге различитих произвођача;- Током реализације модула увек се придржавати истог принципа: теоретски објаснити појаву или 

законитост, потврдити је рачу-нски ( тамо где је то могуће ) а онда извршити демонстрацију или мерења у лабораторији. 

Модуо: Појачавачи 

- Појам струјног, напонског појачања, улазне и излазне отпорности обрадити на блок - шеми четворопола 

- Основни појачавач са биполарним транзисторима обрадити помоћу еквивалентне шеме, извести изразе за полачање напона и струје, улазну и 

излазну отпорност – ова наставна јединица има за цилј да покаже да се вредности појачања напона и струје, улазна и излазна отпорност могу 

прорачунати 

- Објаснити улогу повратне спреге у појачавачима. Поменути улогу позитивне повратне спреге у осцилаторима 

- Током реализације модула увек се придржавати истог принципа: теоретски објаснити појаву или законитост, потврдити је рачу-нски ( тамо где је 

то могуће ) а онда извршити демонстрацију или мерења у лабораторији 

- Током трајања модула реализовати најмање један тест знања. 

Модуо: Оптоелектроника 

- Уколико у школи не постоје различити оптоелектронски елементи, показати ученицима фотографије;  
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- Током реализације модула увек се придржавати истог принципа: теоретски објаснити појаву или законитост, потврдити је рачу-нски ( тамо где је 

то могуће ) а онда извршити демонстрацију или мерења у лабораторији. 

Модуо: Линеарна интегрисана кола 

- Блок шему операционог појачавача обрадити описно, а примену на идеалном инвертујућем и неинвертујућем појачавачу. Јединични појачавач 

дати као један облик неинвертујућег појачавача;- Принцип рада интегрисаног стабилизатора напона обрадити информативно. Уколико постоји 

интересовање ученика, ова тема се може обрадити детаљније. Нагласити које су предности овог стабилизатора напона у односу на стабилизатор 

обрађен у модулу,, Диоде”;  

- Током реализације модула увек се придржавати истог принципа: теоретски објаснити појаву или законитост, потврдити је рачу-нски ( тамо где је 

то могуће ) а онда извршити демонстрацију или мерења у лабораторији;   

- Током трајања модула реализовати најмање један тест знања. 

Модуо: Увод у дигиталну електронику- У уводу у дигиталну електронику објаснити појам информације. Од бројних система обрадити децимални 

и бинарни, као и претварање једног система у други, а остале напоменути. Обрадити све четири аритметичке операције у бинарном бројном 

систему;- Посебну пажњу посветити основним логичким колима и њиховим карактеристикама ( рад кола анализирати временским дијаграмима 

напона и комбинационим табелама ); 

 - Код реализације логичких кола урадити детаљно инвертор у CMOS технологији и његове карактеристике, принцип рада и реализацију осталих 

кола урадити информативно.Напоменути да се логичка кола могу реализовати и на друге начине; 

- Комбинационе и секвенцијалне мреже обрадити описно и само набројати примере мрежа, без залажења у детаље; 

- Током реализације модула увек се придржавати истог принципа: теоретски објаснити појаву или законитост, потврдити је рачу-нски ( тамо где је 

то могуће ) а онда извршити демонстрацију или мерења у лабораторији; 

- Током трајања модула реализовати најмање један тест знања. 

Вежбе 

- По могућности, у једном термину радити једну вежбу, а навише пет вежби у једном циклусу; 

- Једна вежба се ради два спојена школска часа и за то време треба да се ураде сва мерења и обраде резултата; 

- Где год је могуће, лабораторијска мерења потврдити и рачунским путем, или урадити одговарајућу симулацију на рачунару; 

- У лабораторији треба да буде довољно радних места да за једним радним столом буду два до три ученика; 

- Почетак вежби усагласити са теоријском наставом тако да одговарајуће вежбе следе одмах након обраде теоријског градива; 

- Пре почетка рада у лабораторији ученике упознати са опремом и инструментима и дефинисати мерне грешке. Детаљно обрадити тему “ Обрада 

резултата мерења “; 

- Пре почетка мерења упознати ученике са инструментима и прибором који ће бити коришћен ( амперметром, волтметром, омметром , 

потенциометром, реостатом, изворима напајања... ) и објаснити им како се очитавају аналогни а како дигитални инстру-менти. 

- За мерење наизменичног напона користити осцилоскоп или мултиметар; 

- Мултиметром мерити ефективну вредност струје.  
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Образовни профил: Тедничар мехатронике 

Предмет: Програмирање 

Разред: Други 

Службени гласник РС-Просветни гласник:("Сл. гласник СРС – Просветни гласник", бр72/09,52/11,55/13,9/07,6/10,11/10,5/11). 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи / 68 / / 68 

Недељни / 2 / / 2 

 

Циљ и задаци предмета 

-Развијање способности за решавање проблема алгоритамским начином размишљања; 

-Развијање свести о месту програмирања у месту савремене технике; 

-Оспособљавање ученика за писање програма у програмском језику „С“ 

Активности наставника: 

- редовно пратити рад и залагање ученика на часу; 

- води рачуна о индивидуалним особинама  ученика; 

- подстиче ученике да опажају, примењују, препознају, упоређују, изводе закључке,  повезују знања са другим областима и другим 

предметима, решавају проблеме, практично примењују стечена знања; 

- омогућава подстицајну средину за рад и учење; 

- охрабрује, помаже и подстиче ученике; 

- инсистира на систематичности у раду и поштовању принципа и правила рада; 

- инсистира на практичној примени стечених знања; 

- оцењивањем мотивише  ученике за учење; 

- оцењивањем процењује ниво постигнућа ученика; 

Активности ученика: 

- активан приступ при излагању новог градива и изради задатака на часу; 

- практична примена стечених знања; 

- активно учешће у раду; 

- самопроцењује напредак; 
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- навести очекиване активности ученика с обзиром на тему ( запажа, упоређује, примењује, повезује, решава проблем, организује, 

повезује знања са другим областима, ослања се на претходно искуство.... ) 

 

Ред. број 

теме/ модула 
НАСТАВНЕ ТЕМЕ 

Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. 
Увод у 

програмирање 
 

• разуме примену програмских језика; 

• уме да објасни функцију компајлера; 

• дефинише примену линкера; 

• разликује појмове синтаксе и семантике у 

програмском језику; 

информатик

а 
4   

2. Алгоритми  

• дефинише појам алгоритма; 

• зна који се графички објекти корист за запис 

алгоритма; 

• записује алгоритам програма са простом 

линијском структуром; 

• израђује сложени алгоритам; 

• проверава исправност алгоритма; 

 Физика 

математика 
16   

3. 
Програмски језик 

„С“ 
 

• прати ток извршавања програма и примењује 

наредбе за извршавање програма; 

• користи наредбе за коначан и бесконачан број 

понављања; 

• користи развојно окружење за писање, 

тестирање и извршење програма; 

• приступа елементима низа; 

• приступа елементима вишедимензионалних 

низова; 

• користи низове, врши њихово претраживање и 

сортирање; 

• дефинише и позива функције; 

математика 48 2 3 
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Начини 

оцењивања 

1.праћење остварености исхода 

2.писмену провера знања 

3. тестове знања 

4. израду програма и њихово тестирање 

5.израда пројеката 

Укупно: / 68   

Начин остваривања програма :  

Настава се изводи са групама у кабинету. 

Поред обавезних писмених провера реализују се и усмене провере знања , као и кртке контролне вежбе. Ученици подељени у групе реализују 

пројекте.  

У реализацији садржаја програма поред традиционалних метода  дијалошка са фронталним обликом рада  комбинују се и различите методе 

активног учења ,учење кроз пажљиво конструисане активности; учење кроз рад, извршавање задатака и личну акцију која треба да доведе  до 

постављених исхода на основу којих се врши вредновање рада ученика. 

 

 

 

 

Образовни профил:Техничар мехатронике 

Предмет:Хидрауличке и пнеуматске компоненте 

Разред: Други 

Службени гласник РС-Просветни гласник: Службени гланик РС, бр. 72/09, 25/11 и 55/13;Правилник је објављен у „ Службеном глснику“ РС-

Просветни гласник, бр. 10/2014 од 19.8.2014.године, а ступио је на снагу 27.8.2014. 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи / 68 / 30 98 

Недељни / 2 / / 2 

Циљ и задаци предмета 

Циљ: - Оспособљавање ученика да  прати рад хидрауличних и пнеуматских компоненти 



Машинска школа „Радоје Дакић“ 2018 -2022. 

 

 

1052 

Задаци: - Оспособљавање за практичну проверу појава и закона из области хидраулике и створити код ученика чврсту подлогу за савладавање 

стручних садржаја током даљег школовања. 

Активности наставника: 

- Посредовање између ученика и градива ( усмеравање да градиво иде у сусрет ученику, а ученик градиву ); 

- Помоћ у вођењу, и вођење процеса учења; 

- Предавањем , дискусијом и израдомзадатака упознати ученике са основним електронским елементима и склоповима; 

-  Оцењивањем проценити ниво постигнућа ученика; 

-  Идентифовати  напредак у учењу и постигнућима ученика. 

Активности ученика: 

-Мобилисање претходних знања и искустава;-Самостално проналажење информација;-Уочавање, дефинисање и решавање проблема 

-Индивидуални рад на текстовима из дате области 

- Јавно саопштавање о неком садржају 

- Аргументовано дискутовање о проблему из области 

- Анализа проблема и слободно размишљање и истраживање о датим проблемима у области. 

Ред. број 

теме/моду

ла 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. 

Хидрауличке и  

пнеуматске 

компоненте 

 

По завршетку теме ученик ће бити у стањуда 

- разликује физичка својства флуида; 

- објасни значење хидростатичког притиска;  - 

разликује врсте кретања течности 

-дефинише: енергију, рад, притисак,темпе- ратуру, 

вискозност флуида 

- дефинише проток и измери га 

- објасни једначину континуитета, Бернули- јеву 

једначину и Клапејронову једначину 

- дефинише хидраулични удар (наведе при- мер 

настанка и  како се ублажава 

- препознаје хидрауличне и пнеуматске ко-

мпоненте 

- разликује пумпе према принципу рада 

Математика

физика, 

машински 

елементи, 

електро 

машинска 

припрема 

68+30 38 30 +30 
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- опише главне делове различитих пумпи 

- разликује компресоре према принципу ра- да 

- опише главне делове различитих компре- сора 

- oбјасни принцип рада разводника 

- разликује типове вентила према примени; - опише 

принцип рада хидрауличних и пне- уматских 

мотора 

- објасни принцип рада хидрауличних рад- них 

цилиндара 

- објасни врсте и намену везивних елемена- та 

- објасни намену филтера хидрауличног си- стема, 

пречистача ваздуха и регулатора при- тиска 

пнеуматског системa 

- објасни намену хидрауличних акумулатора - 

изврши мерења карактеристичних параме- тара 

хидрауличких и пнеуматских компоне- нти 

-користи каталог произвођача хидропнеу- матских 

компоненти. 

Начини 

оцењивања 

Праћење остварености 

исхода,тестови знања, активност 

на часу, праћење практичног 

рада,само-сталног практичног 

рада, само- 

стални практични рад. 

Укупно::  68+30=98 38 30 +30=60 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

- На почетку модула ученике упознати са циљем/циљевима и исходима, планом и начинима оцењивања. 

Облици наставе Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 

Вежбе (2 часа x34 седмица = 68 часова) блок настава (30 часова) 

Подела одељења на групе Одељење се дели на 2 групе приликом реализацијевежби и блок наставе. 

Место реализације наставе блок настава се реализује у мехатронској лабораторији 

Препоруке за реализацију наставе Ако распоред часова пружа могућност, блок наставу реализовати после одговарајућих теоријских целина. 
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Трећи разред 

Образовни профил: Техничар мехатронике 

Предмет: Српски језик и књижевност 

Разред: Tрећи 

„Службени гласник РС-Просветни гласник:" бр. 10/2014 од 19.8.2014. 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок настава Укупно 

Годишњи 102 / / / 102 

Недељни 3 / / / 3 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ: 

- 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. 
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Задаци: Настава језика (знања о језику, способност служење језиком и васпитна улога наставе језика). Ученици треба да:  

o овладају знањима о српском књижевном језику;  

o стекну вештине и способности његовог коришћења у општењу са другима, у писменом и усменом изражавању, приликом учења, 

образовања и интелектуалног развоја;  

o поштују матерњи језик, негују српски језик, традицију и културу српског народа, националних мањина, етничких заједница и других 

народа;  

o унапређују културу језичког општења, у складу са поштовањем расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне 

равноправности, са развијањем толеранције и уважавања различитости и са поштовањем и уважавањем других језика и других култура.  

- Настава књижевности (усвајање књижевних знања, развијање читалачких вештина и афирмисање васпитних вредности путем 

књижевности). Ученици треба да:  

o упознају репрезентативна дела српске књижевне баштине и дела опште књижевности, њихове ауторе, поетске и естетске вредности;  

o негују и развијају читалачке компетенције и интерпретацијске вештине посредством којих ће се упознавати са репрезентативним 

књижевним делима из историје српске и опште књижевности, читати их и тумачити у доживљајној и истраживачкој улози;  

o развијају литерарне афинитете и постану читаоци рафинираног естетског укуса који ће умети да на истраживачки, стваралачки и активан 

начин читају књижевна дела свих жанрова, вреднују их, говоре о њима и поводом њих;  

o усвоје хуманистичке ставове, уверења и систем вредности;  

o оспособе се за поуздано морално просуђивање, опредељивање за добро и осуду насилништва и нечовештва, одбацивање свих видова 

агресивног и асоцијалног понашања и за развијање самосвести и личне одговорности;  

o подстичу на саосећање са ближњима и одговорност према другом;  

o развију врлине разборитости и равнотеже и мудрости.  

- Општи задаци. Ученици треба да:  

o развијају и негују стваралачки и истраживачки дух у процесу учења и у примени стечених знања;  

o развијају и негују методичност и методичка поступања приликом овладавања сложеним и обимним знањима;  

o усаглашено са општим исходима учења, као и усклађено са узрастом и способностима, даље развијају знања, васпитне вредности и 

функционалне вештине које ће моћи да користе у даљем образовању, у професионалном раду и у свакодневном животу;  

o развијају лични и национални идентитет и осећање припадности држави Србији;  

o формирају вредносне ставове којима се чува национална и светска културна баштина;  

o буду оспособљени за живот у мултикултуралном друштву.  

Активности наставника: 

- мотивисање ученике за читање; 

- припремање и благовремено давањеученицима истраживачких задатака као помоћ приликом читања и разумевања  дела; 

- припремање наставних материјала; 
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- планирање активности на часу и тока часа; 

- објашњавање, тумачење, анализирање  нових садржаја и појмова; 

- подстицање активног учешћа ученика у раду на часу; 

- подстицање креативности ученика; 

- подстицање код ученика критичког развој мишљења и разумевања; 

- подстицањее активног учења; 

- подстицање учника  да повезују знања са другим областима и  ослањају се на претходно искуство; 

- инсистирање на практичној примени стечених знања  

- подстицање одговорности код ученика; 

- упућивање ученика на додатне изворе знања и могућности сазнавања; 

- неговање позитивне климе у одељењу; 

- омогућавање подстицајне средине за рад и учење; 

- охрабрибравање, помагање и подстицање ученика; 

- инсистирање на систематичности у раду и поштовању принципа и правила рада; 

- редовно вредновање рада и постигнућа сваког ученика; 

- самовредновање реализације програма ; 

- планирање новина и измена за следећу школску годину. 

Активности ученика: 

- редовно читање задате лектире; 

- припремње  радних материјала за часове обраде књижевних дела; 

- активно учествовање у дискусијама на часу; 

- активан приступање при излагању новог градива и изради задатака на часу; 

- самостално или уз помоћ наставника запажање, упоређивање, примена и повезивање градива ; 

- израда домаћих задатака; 

- активно учење; 

- тражење додатне подршке за градиво које нису разумели или их  додатно интересује; 

- редовно бележење у свеску свих  најважнијих чињеница и закључакае  са часа; 

- израда писмених задатака, тестова знања, правописних диктата, рецитовање стихова; 

- практична примена стечених знања; 

- повезивање знања са другим областима; 

- ослањање на претходно искуство; 

- самопроцењивање напретка . 
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Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  по 

теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

I Модерна  

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- наведе одлике правца, представника и њихова дела 

- уочи и тумачи модерне елементе у изразу и форми 

књижевног дела 

-  анализира одабрана дела , износи запажања и ставове 

Историја 

Филозофија 

Ликовна 

култура 

Музичка 

уметност 

27 24 3 

II 
Књижевност 

између два рата 
 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- наведе одлике правца, представника 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 настали 

- анализира одабрана дела , износи запажања и ставове 

Историја 

Филозофија 

Ликовна 

култура 

Музичка 

уметност 

30 27 3 

III Творба речи  

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- препозна просте, изведене и сложене речи 

- примени основне принципе творбе речи 

Страни језик 

7 5 2 

IV Лексикологија  

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- препозна и одрeди вредност лексеме 

- уме да се служи речницима 

- наведе примере синонима, антонима, хомонима, 

жаргона… 

 

10 8 2 

V Правопис    

По завршетку теме ученик  ће бити у стању да: 

- примени правописна правила у писању сложеница, 

полусложеница и синтагми 

- скраћује речи у складу са прописаним правилима 

 

8 6 2 



Машинска школа „Радоје Дакић“ 2018 -2022. 

 

 

1058 

V 
Култура 

изражавања 
 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- износи став, користи аргументе и процењује опште и 

сопствене вредности у усменом и писаном изражавању 

 

20 / 20 

Начини 

оцењивања 

• усмено испитивање 

- индивидуално 

- групна дискусија 

• тест знања 

• домаћи задатак 

• писмени задатак 

• есеј 

• ППТ презентација 

• праћење актиности на часу 

Укупно: 105 70 32 

 

Образовни стандарди: 

Основни ниво 

1. Област ЈЕЗИК  

2.СЈК.1.1.1. Има основна знања о језику уопште (шта је језик, које функције има); поштује свој језик и поштује друге језике; 

препознаје стереотипне ставове према језику. Разуме појам текста; разликује делове текста (увод, главни део, завршетак); 

препознаје врсте текстова (облике дискурса); има основна знања из социолингвистике: познаје појмове једнојезичности и 

вишејезичности (и зна одговарајуће језичке прилике у Србији); разуме појам језичке варијативности и препознаје основне 

варијетете.  

2.СЈК.1.1.2. Разликује књижевни (стандардни) језик од дијалекта; зна основне податке о дијалектима српског језика; има правилан 

став према свом дијалекту и другим дијалектима српског језика и према оба изговора српског књижевног језика (поштује свој и 

друге дијалекте српског језика и има потребу да чува свој дијалекат; подједнако цени оба изговора српског књижевног језика - 

екавски и (и)јекавски); има потребу да учи, чува и негује књижевни језик; познаје најважније граматике и нормативне приручнике и 

уме да се њима користи; зна основне податке о месту српског језика међу другим индоевропским и словенским језицима; има 

основна знања о развоју књижевног језика, писма и правописа код Срба.  

2.СЈК.1.1.3. Разликује правилан од неправилног изговора гласа; зна основну поделу гласова; има основна знања у вези са слогом и 

примењује их у растављању речи на крају реда; зна основна правила акценатске норме и уочава евентуалне разлике између свог и 

књижевног акцента.  

2.СЈК.1.1.4. Познаје врсте и подврсте речи; примењује норму у вези с облицима речи у фреквентним случајевима (укључујући и 
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гласовне промене у вези с облицима речи); издваја делове речи у вези с облицима речи (граматичка основа и наставак за облик) у 

једноставнијим случајевима; издваја делове речи у вези с грађењем речи (префикс, творбена основа, суфикс) у једноставнијим 

случајевима; препознаје основне начине грађења речи; примењује норму у вези с грађењем речи (укључујући и гласовне промене у 

вези с грађењем речи); примењује постојеће моделе при грађењу нових речи.  

2.СЈК.1.1.5. Правилно склапа реченицу; разликује синтаксичке јединице; разликује активне и пасивне реченице; уме да анализира 

једноставније реченице грађене по основним моделима и проширене прилошким одредбама.  

2.СЈК.1.1.6. Има лексички фонд који је у складу са средњим нивоом образовања; прави разлику између формалне и неформалне 

лексике и употребљава их у складу са приликом; има основна знања о значењу речи; познаје основне лексичке односе (синонимију, 

антонимију, хомонимију); познаје метафору као лексички механизам; нема одбојност према речима страног порекла, али их не 

прихвата некритички и аутоматски; познаје појам термина и фразеологизма; познаје најважније речнике српског језика и уме да се 

њима користи.  

2. Област КЊИЖЕВНОСТ  

2.СЈК.1.2.1. Познаје ауторе дела из обавезног школског програма и локализује их у контекст стваралачког опуса и 

књижевноисторијски контекст.  

2.СЈК.1.2.2. Познаје књижевнотеоријску терминологију и доводи је у функционалну везу са примерима из књижевних1 и 

неуметничких2 текстова предвиђених програмом.  

2.СЈК.1.2.3. У тумачењу књижевноуметничких и књижевнонаучних дела разликује методе унутрашњег и спољашњег приступа.  

2.СЈК.1.2.4. Уочава и примерима аргументује основне поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевних дела из 

обавезне школске лектире.  

2.СЈК.1.2.5. Уочава основне особине књижевности као дискурса и разликује га у односу на остале друштвене дискурсе.  

2.СЈК.1.2.6. Наводи основне књижевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и 

светске књижевности и повезује их са делима и писцима из обавезне лектире школског програма.  

2.СЈК.1.2.7. Анализира издвојене проблеме у књижевном делу и уме да их аргументује примарним текстом.  

2.СЈК.1.2.8. Користи препоручену секундарну литературу (књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, теоријску) и доводи је у 

везу са књижевним текстовима предвиђеним програмом.  

2.СЈК.1.2.9. На основу дела српске и светске књижевности формира читалачке навике и знања; схвата улогу читања у тумачењу 

књижевног дела и у изграђивању језичког, литерарног, културног и националног идентитета.  
1 Књижевни текстови обухватају књижевноуметничке и књижевнонаучне текстове. 
2 Под неуметничким текстовима подразумевају се текстови из науке о језику и науке о књижевности, научнопопуларни текстови 

из ових области и, по потреби, текстови из медија и других извора погодни за обраду градива из предмета Српски језик и 

књижевност. 

3. Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА  
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2.СЈК.1.3.1. Говори разговетно, поштујући ортоепска правила књижевног језика; примењује књижевнојезичку акцентуацију или 

упоређује свој акценат са књижевним и труди се да је с њим усклади; течно и разговетно чита наглас књижевне и неуметничке 

текстове; изражајно чита и казује лакше књижевноуметничке текстове; у званичним ситуацијама говори о једноставнијим темама из 

области језика, књижевности и културе користећи се коректним језичким изразом (тј. говори течно, без замуцкивања, поштапалица, 

превеликих пауза и лажних почетака, осмишљавајући реченицу унапред) и одговарајућом основном терминологијом науке о језику 

и науке о књижевности, прилагођавајући приликама, ситуацији, саговорнику и теми вербална и невербална језичка средства 

(држање, мимику, гестикулацију); говори уз презентацију; има културу слушања туђег излагања; у стању је да с пажњом и 

разумевањем слуша излагање средње тежине (нпр. предавање) с темом из језика, књижевности и културе; приликом слушања неког 

излагања уме да хвата белешке.  

2.СЈК.1.3.2. Говорећи и пишући о некој теми (из језика, књижевности или слободна тема), јасно структурира казивање и повезује 

његове делове на одговарајући начин; разликује битно од небитног и држи се основне теме; саставља једноставнији говорени и 

писани текст користећи се описом, приповедањем и излагањем (експозицијом); уме укратко да опише своја осећања и доживљај 

књижевног или другог уметничког дела; сажето препричава једноставнији књижевноуметнички текст и издваја његове важне или 

занимљиве делове; резимира једноставнији књижевни и неуметнички текст.  

2.СЈК.1.3.3. У расправи или размени мишљења на теме из књижевности, језика и културе уме у кратким цртама да изнесе и 

образложи идеју или став за који се залаже, говори одмерено, ослања се на аргументе, у стању је да чује туђе мишљење и да га узме 

у обзир приликом своје аргументације; пише једноставнији аргументативни текст на теме из књижевности, језика и културе.  

2.СЈК.1.3.4. Користи оба писма, дајући предност ћирилици; примењује основна правописна правила у фреквентним примерима и 

уме да се служи школским издањем Правописа; у писању издваја делове текста, даје наслове и поднаслове, уме да цитира и 

парафразира; саставља матурски рад поштујући правила израде стручног рада (употребљава фусноте и саставља садржај и 

библиографију); саставља писмо - приватно и службено, биографију (ЦВ), молбу, жалбу, захтев, оглас; зна да попуни различите 

формуларе и обрасце.  

2.СЈК.1.3.5. Има способност и навику да у различите сврхе (информисање, учење, лични развој, естетски доживљај, забава...) чита 

текстове средње тежине (књижевноуметничке текстове, стручне и научнопопуларне текстове из области науке о језику и 

књижевности, текстове из медија3); примењује предложене стратегије читања.  

2.СЈК.1.3.6. Разуме књижевни и неуметнички текст средње сложености: препознаје њихову сврху, проналази експлицитне и 

имплицитне информације, издваја главне идеје текста; прати развој одређене идеје у тексту; пореди основне информације и идеје из 

двају или више текстова.  

2.СЈК.1.3.7. Критички промишља књижевни и неуметнички текст средње сложености: разликује објективну/веродостојну чињеницу 

од ауторове интерпретације; процењује (и то образлаже) да ли аутор неуметничког текста износи све потребне информације и да ли 

даје довољне и веродостојне доказе за то што тврди; процењује да ли је аутор текста неутралан или ангажован односно пристрастан, 

и образлаже своју процену; препознаје говор мржње, дискриминације, бирократски језик, и има изграђен негативан став према 
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њима; уме у једноставним примерима да понуди алтернативу бирократском језику.  

2.СЈК.1.3.8. Препознаје структуру, различите елементе, стилске одлике (експресивност, сликовитост, метафоричност) књижевног и 

неуметничког текста; препознаје конотативно значење речи у датом контексту и разуме сврху конотативног значења у књижевном и 

неуметничком тексту; одређује значење непознате речи на основу контекста и творбеног модела; разуме значај читања за богаћење 

лексичког фонда.  

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на средњем нивоу у свакој области.  
3 Текстови који су погодни за обраду градива из језика и књижевности. 

Средњи ниво 

1. Област ЈЕЗИК  

2.СЈК.2.1.1. Има шира знања о језику уопште (која су битна својства језика); препознаје јединице и појаве које припадају 

различитим језичким нивоима/подсистемима; има основна знања о писму уопште; има основна знања о правопису уопште 

(етимолошки - фонолошки правопис; граматичка - логичка интерпункција; графема - слово); има основна знања о језицима у свету 

(језичка сродност, језички типови, језичке универзалије). Разуме основне принципе вођења дијалога; разуме појам говорног чина; 

разуме појам деиксе. Познаје одлике варијетета српског језика насталих на основу медијума и оних који су условљени социјално и 

функционално.  

2.СЈК.2.1.2. Зна основне особине дијалеката српског језика; зна основна правила екавског и (и)јекавског изговора; у једноставнијим 

случајевима пребацује (и)јекавску реч у екавски лик и обрнуто. Смешта развој књижевног језика код Срба у друштвени, историјски 

и културни контекст.  

2.СЈК.2.1.3. Познаје говорне органе и начин на који се гласови производе; зна да дели гласове по свим критеријумима; разуме појам 

фонеме; зна сва правила акценатске норме и уме да прочита правилно акцентовану реч; зна механизме фонолошки условљених 

гласовних промена (једначења сугласника по звучности и по месту творбе, сажимање и асимилацију вокала и губљење сугласника).  

2.СЈК.2.1.4. Има шира знања о врстама и подврстама речи; уме да одреди облик променљиве речи и да употреби реч у задатом 

облику; познаје појам морфеме; дели реч на творбене морфеме у једноставнијим случајевима и именује те морфеме; познаје основне 

начине грађења речи; примењује норму у вези с облицима речи у мање фреквентним случајевима.  

2.СЈК.2.1.5. Користи се свим синтаксичким могућностима српског језика; разликује безличне и личне реченице; анализира реченице 

грађене по различитим моделима; има шира знања о синтагми; препознаје основне врсте зависних предикатских реченица (типични 

случајеви); зна основно о напоредним односима, конгруенцији и негацији; разликује врсте независних предикатских реченица; 

разуме појам елипсе; има основна знања о употреби падежа и глаголских облика.  

2.СЈК.2.1.6. Има богат и уразноличен лексички фонд (укључујући и интелектуалну и интернационалну лексику и познавање 

најфреквентнијих интернационалних префикса и суфикса). Тај фонд употребљава у складу с приликом; види језик као низ 

могућности које му служе да изрази индивидуално искуство и усмерен је ка богаћењу сопственог речника; познаје 

хиперонимију/хипонимију, паронимију; разликује лексичке слојеве; познаје метонимију као лексички механизам.  
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2. Област КЊИЖЕВНОСТ  

2. СЈК.2.2.1. Интерпретира књижевни текст увидом у његове интеграционе чиниоце (доживљајни контекст, тематско-мотивски слој, 

композиција, ликови, форме приповедања, идејни слој, језичко-стилски аспекти...).  

2.СЈК.2.2.2. Познаје књижевнотеоријску терминологију и књижевнотеоријска знања адекватно примењује у тумачењу књижевних 

дела предвиђених програмом.  

2.СЈК.2.2.3. Разликује методе унутрашњег и спољашњег приступа у интерпретацији књижевноуметничког и књижевнонаучног дела 

и адекватно их примењује приликом разумевања и тумачења ових врста дела.  

2.СЈК.2.2.4. Уочава и образлаже поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевноуметничких и књижевнонаучних дела у 

оквиру школске лектире; процењује да ли је сложенији књижевнонаучни текст (аутобиографија, биографија, мемоари, дневник, 

писмо, путопис...) добро структуриран и кохерентан, да ли су идеје изложене јасно и прецизно; уочава стилске поступке у 

књижевноуметничком и књижевнонаучном тексту; процењује колико одређене одлике текста утичу на његово разумевање и 

доприносе тумачењу значења текста.  

2.СЈК.2.2.5. Образлаже основне елементе књижевности као дискурса у односу на остале друштвене дискурсе (нпр. 

присуство/одсуство приповедача, приповедни фокус, статус историјског и фиктивног итд.).  

2.СЈК.2.2.6. Приликом тумачења књижевноуметничких и књижевнонаучних дела из школског програма примењује знања о 

основним књижевноисторијским и поетичким одликама стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске 

књижевности.  

2.СЈК.2.2.7. Самостално уочава и анализира проблеме у књижевном делу и уме да аргументује своје ставове на основу примарног 

текста.  

2.СЈК.2.2.8. Активно користи препоручену и ширу, секундарну литературу (књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, 

теоријску) у тумачењу књижевноуметничких и књижевнонаучних дела предвиђених програмом.  

2.СЈК.2.2.9. На основу дела српске и светске књижевности развија читалачке вештине, способности и знања од значаја за тумачење 

и вредновање различитих књижевноуметничких и књижевнонаучних дела и за развијање језичког, литерарног, културног и 

националног идентитета; има изграђен читалачки укус својствен културном и образованом човеку.  

3. Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА  

2.СЈК.2.3.1. Говори у званичним ситуацијама, јавно и пред већим аудиторијумом о темама из области језика, књижевности и 

културе, користећи се књижевним језиком и одговарајућом терминологијом; учествује у јавним разговорима са више учесника; 

процењује слушаоца односно аудиторијум и обликује свој говор према његовим потребама и могућностима; има потребу и навику 

да развија сопствену говорну културу; с пажњом и разумевањем слуша теже излагање (нпр. предавање) с темом из језика, 

књижевности и културе; слуша критички, процењујући говорникову аргументацију и објективност.  

2.СЈК.2.3.2. Саставља сложенији говорени и писани текст (из језика, књижевности или слободна тема) користећи се описом, 

приповедањем и излагањем (експозицијом); у говореној или писаној расправи прецизно износи своје идеје и образлаже свој став; 
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труди се да говори и пише занимљиво, правећи прикладне дигресије и бирајући занимљиве детаље и одговарајуће примере; уочава 

поенту и излаже је на прикладан начин; прецизно износи свој доживљај и утиске поводом књижевног или другог уметничког дела; 

сажето препричава сложенији књижевни текст и резимира сложенији књижевни и неуметнички текст на теме непосредно везане за 

градиво; пише извештај и реферат; примењује правописну норму у случајевима предвиђеним програмом.  

2.СЈК.2.3.3. Има способност и навику да у различите сврхе (информисање, учење, лични развој, естетски доживљај, забава...) чита 

теже текстове (књижевноуметничке текстове, стручне и научнопопуларне текстове из области науке о језику и књижевности, 

текстове из медија); има изграђен читалачки укус својствен културном и образованом човеку; примењује сложене стратегије 

читања; бира стратегију читања која одговара сврси читања.  

2.СЈК.2.3.4. Разуме сложенији књижевни и неуметнички текст: препознаје његову сврху; проналази експлицитне и имплицитне 

информације; издваја информације према задатом критеријуму; издваја главне идеје; прати развој одређене идеје; пореди 

информације и идеје из двају или више текстова да би разумео одговарајући значењски или стилски аспект према задатом 

критеријуму; анализира и тумачи оне системе мотивације који се у књижевном делу јављају при обликовању (карактеризацији) 

ликова и изградњи догађаја (због бољег и потпунијег разумевања значења књижевног дела); тумачи (на нивоу разумевања) текстове 

ослањајући се на други текст/текстове.  

2.СЈК.2.3.5. Критички промишља сложенији књижевни и неуметнички текст: раздваја објективну чињеницу од ауторове 

интерпретације; процењује да ли је аутор текста неутралан или ангажован односно пристрастан, и образлаже своју процену; 

разликује експлицитне и имплицитне ауторове ставове; аргументовано вреднује да ли аутор сложенијег експозиторног или 

аргументативног текста погодног за обраду градива из језика и књижевности износи све потребне информације и да ли даје 

довољне и веродостојне доказе за то што тврди.  

2.СЈК.2.3.6. Процењује да ли је сложенији неуметнички текст погодан за обраду градива из језика и књижевности добро 

структуриран и кохерентан, да ли су идеје изложене јасно и прецизно; уочава стилске поступке у овим текстовима; процењује 

колико одређене одлике текста утичу на његово разумевање.  

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на напредном нивоу у свакој области.  

Напредни ниво 

1. Област ЈЕЗИК  

2.СЈК.3.1.1. Разуме да постоји тесна веза између језика и мишљења; јасан му је појам категоризације; познаје конверзационе 

максиме (квалитета, квантитета, релевантности и начина); разуме појам информативне актуализације реченице и зна како се она 

постиже; јасан му је појам текстуалне кохезије.  

2.СЈК.3.1.2. При подели речи на слогове позива се на правила; акцентује једноставније примере.  

2.СЈК.3.1.3. Има детаљнија знања о морфологији у ужем смислу и творби речи у српском језику (дели реч на творбене морфеме у 

сложенијим случајевима и именује те морфеме).  

2.СЈК.3.1.4. Има детаљнија знања о употреби падежа и глаголских облика; уме да анализира компликованије реченице грађене по 
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различитим моделима; познаје специјалне независне реченице; познаје различита решења у вези с конгруенцијом.  

2.СЈК.3.1.5. Има основна знања о речницима и структури речничког чланка.  

2. Област КЊИЖЕВНОСТ  

2.СЈК.3.2.1. Чита, доживљава и самостално тумачи књижевноуметничка и књижевнонаучна дела из обавезног школског програма, 

као и додатне (изборне) и факултативне књижевноуметничке и књижевнонаучне текстове; током интерпретације поуздано користи 

стечена знања о стваралачком опусу аутора и књижевноисторијском контексту.  

2.СЈК.3.2.2. Влада књижевнотеоријском терминологијом и теоријска знања адекватно примењује у тумачењу књижевноуметничких 

и књижевнонаучних дела која су предвиђена школским програмом и других дела ове врсте различитих жанрова, изван школског 

програма.  

2.СЈК.3.2.3. У процесу тумачења књижевноуметничког и књижевнонаучног дела, одабира, примењује и комбинује адекватне методе 

унутрашњег и спољашњег приступа.  

2.СЈК.3.2.4. Уочава и тумачи поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевноуметничких и књижевнонаучних текстова 

у оквиру школске лектире и изван школског програма; процењује и пореди стилске поступке у наведеним врстама текстова.  

2.СЈК.3.2.5. Разуме основне елементе књижевности као дискурса (пореди нпр. присуство/одсуство приповедача, приповедни фокус, 

статус историјског и фиктивног итд.) у односу на остале друштвене дискурсе и та сазнања употребљава у тумачењу књижевних 

дела.  

2.СЈК.3.2.6. Приликом тумачења и вредновања књижевноуметничких и књижевнонаучних дела примењује и упоређује 

књижевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске књижевности.  

2.СЈК.3.2.7. Самостално уочава и тумачи проблеме и идеје у књижевном делу и своје ставове уме да аргументује на основу 

примарног текста и литерарно-филолошког контекста.  

2.СЈК.3.2.8. У тумачењу књижевног дела критички користи препоручену и самостално изабрану секундарну литературу 

(књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, теоријску).  

2.СЈК.3.2.9. На основу дела српске и светске књижевности (у обавезном и сопственом избору) и секундарне литературе шири 

читалачка знања, примењује стратегије читања које су усаглашене са типом књижевног дела и са читалачким циљевима (доживљај, 

истраживање, стваралаштво); развија језички, литерарни, културни и национални идентитет.  

3. Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА  

2.СЈК.3.3.1. Дискутује о сложеним темама из језика, књижевности и културе; дискутује о смислу и вредностима књижевних 

текстова и о сврси и вредностима неуметничких текстова користећи стручну терминологију.  

2.СЈК.3.3.2. Излаже (у званичним ситуацијама, јавно и пред већим аудиторијумом) и пише о темама из области језика, књижевности 

и културе; има развијене говорничке (ораторске) вештине; претпоставља различите ставове аудиторијума и у складу с тим 

проблематизује поједине садржаје; препознаје и анализира вербалну и невербалну реакцију саговорника односно аудиторијума и 

томе прилагођава свој говор; слушајући говорника, процењује садржину и форму његовог говора и начин говорења.  
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2.СЈК.3.3.3. Композиционо и логички складно пише стручни текст на теме из књижевности и језика, као и новински чланак.  

2.СЈК.3.3.4. Организује, класификује, уопштава и на сличан начин обрађује информације из књижевних и неуметничких текстова на 

основу задатог и/или самостално постављеног критеријума.  

2.СЈК.3.3.5. Продубљено критички промишља сложенији текст: процењује колико сложенији експозиторни текст успешно преноси 

информације публици којој је намењен, уочавајући које информације недостају; издваја доказну грађу на којој аутор 

аргументативног текста заснива своје ставове и одређује средства којима их износи; запажа ауторове грешке у закључивању и сл.  

2.СЈК.3.3.6. Процењује стилске поступке у књижевном и неуметничком тексту; пореди стилске поступке у два сложена текста (или 

више њих); тумачи њихову улогу у остваривању естетских и значењских одлика наведених врста текстова.  

2.СЈК.3.3.7. Изграђује свест о себи као читаоцу - развија читалачку ауторефлексију (разуме улогу читања у сопственом развоју; има 

развијену, критичку свест о својим читалачким способностима...).  

НАПОМЕНА: Због преклапања у више наставних тема/модула  образовни стандарди ће бити прецизније одређени у оперативним 

(месечним)  плановима. 

Начин остваривања програма  

УВОДНА ОБЈАШЊЕЊА 

Зависно од разреда и садржаја годишњи фонд часова наставе овог предмета распоређен је тако да је за подручје књижевност издвојено око 60%, а 

за друга два (језик и култура изражавања) око 40% часова.  

У оквиру тог фонда планирани садржаји се обрађују са око70% часова. Осталих 30% часова предвиђено је за понављање, утврђивање, вежбање и 

систематизовање програма.  

Циљ и задаци чине целину и остварују се током четири године - систематски и континуирано - у свим предвиђеним програмско-тематским 

подручјима и видовима рада.  

Сви садржаји распоређени су по разредима, подручјима, областима и темама уз примену начела поступности, корелације, интеграције и 

примерености узрасту.  

Садржаји књижевности конкретизовани су по разредима, сегментима (књижевност и лектира), а обухватају књижевнотеоријско и 

књижевноисторијско проучавање књижевноуметничких дела и књижевности жанровски распоређених.  

Подручје језик обухвата изучавање језика као система. У садржаје овог подручја уграђени су елементи опште лингвистике и правописа.  

Подручје култура изражавања обухвата облике и врсте у области усменог и писменог изражавања (по разредима). У овој области планиране су 

говорне и писмене вежбе, домаћи задаци и писмени задаци, који треба да се раде наизменично ћирилицом и латиницом.  

Ради што успешније реализације бројних захтева и садржаја неопходна је и стална сарадња наставника српског језика и књижевности с 

наставницима других предмета (историје, сродних општестручних и ужестручних предмета), стручним сарадницима (школским библиотекаром - 

медијатекаром, педагогом, психологом) и органима (стручним активом и већима), родитељима ученика и међуопштинском (регионалном) 

просветно-педагошком службом; такође је корисна сарадња наставника и са одређеним институцијама (народном библиотеком, домом културе, 

биоскопом, локалним новинама, радио-станицом и др.).  
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Квалитет и трајност знања, умења, вештина и навика ученика у многоме зависе од принципа, облика, метода и средстава који се користе у 

образовно-васпитном процесу. Због тога савремена настава српског језика и књижевности претпоставља остваривање битних задатака и садржаја 

програма уз максимално могућу мисаону активност ученика (субјеката у настави), поштовање одређених дидактичких принципа (посебно: свесне 

активности ученика, научности, примерености, поступности, систематичности и очигледности), као и адекватну примену оних наставних облика, 

метода, поступака и средстава чију су вредност утврдиле савремена пракса и методика наставе српског језика и књижевности (пре свега: разни 

видови групног и индивидуалног рада примерени могућностима ученика, методе - дијалошка, текстуално-графичке демонстрације и самосталних 

радова ученика, средства - уџбеници, приручници, разне врсте текстова и графичких приказа, графофолије, наставни и други филмови, радио и 

телевизијске емисије и сл.). Избор одређених наставних облика, метода, поступака и средстава условљен је, пре свега, наставним садржајем и 

циљевима (образовним, васпитним и функционалним), које треба остварити на једном часу српског језика и књижевности.  

Редовна настава српског језика и књижевности изводи се у специјализованим учионицама и кабинетима за овај предмет, који треба да буду 

опремљени у складу са нормативима за средње стручне школе. Делимично, она се организује и у другим школским просторијама (библиотеци - 

медијатеци, читаоници, аудиовизуелној сали и сл.).  

У настави српског језика и књижевности користе се одобрени уџбеници и приручници и библиотечко-информацијска грађа од значаја за 

остваривање задатака и садржаја програма овог предмета, односно за систематско оспособљавање ученика за самостално коришћење разних 

извора сазнања у настави и ван ње.  

Програм обезбеђује адекватнији однос између часова обраде и других типова часова. Створени су предуслови за креативно испољавање 

наставника и прилагођавање васпитно-образовног рада различитим ситуацијама у пракси, као и за појачавање стваралачке сарадње наставника и 

ученика.  

КЊИЖЕВНОСТ 

 Ово програмско-тематско подручје обухвата најзначајнија дела из српске и светске књижевности, која су распоређена у књижевноисторијском 

континуитету од старог века до данас.  

Од историјског континуитета одступа се само у поглављу лектира.  

Наставник српског језика и књижевности у средњим стручним школама полази од претпоставке да је ученик у основној школи стекао основна 

знања:  

- из теорије књижевности: тема, мотив, фабула; лик, карактер; структура прозног књижевног дела; књижевни родови и врсте;основна 

језичкостилска изражајна средства; усмена и писана књижевност; структура лирске песме; стих, строфа, рима, ритам; структура драмског дела; 

дијалог, монолог, драмска врста, драма и позориште, филм, радио-драма, телевизијска драма;  

- из основа сценске и филмске културе: слика, реч, звук, филмска музика, ситуација, радња, јунаци филма, елементи филмског израза, филмске 

врсте, од синопсиса до сценарија; филм, телевизија, књижевност (сличност и разлике).  

Са стеченим знањима, која се у програму средњих стручних школа проширују и продубљују, ученик може активно да учествује у интерпретацији 

књижевног дела.  
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Интерпретативно-аналитички методички систем је основни вид наставе књижевности и њега треба доследно примењивати приликом упознавања 

ученика са изабраним књижевним делима која су предвиђена програмом. Наравно, не треба очекивати да се сва програмом предвиђена дела 

обрађују на нивоу интерпретације као најпотребнијег аналитичко-синтетичког приступа књижевном делу. Наставник треба да процени на којим 

ће делима радити интерпретацију, а на којим осврт, приказ или, пак, проблемско-стваралачки методички систем.  

Нема сумње да овакав програм књижевности у средњим стручним школама повремено тражи и примену експликативног методичког система када 

се мора чути наставникова реч, и то најчешће приликом давања информација о епохама које се проучавају, као и у свим другим ситуацијама у 

којима наставник не може рачунати на ученикова предзнања (на пример: основне информације о почецима писмености, да је његов говор модел 

правилног, чистог и богатог језика каквом треба да теже његови ученици).  

Књижевна дела из програма лектира имају равноправан третман са делима из обавезног програма књижевности и обрађују се по истом 

методичком систему. Треба напоменути да се из лектире која је дата по избору ученика и наставника не морају обрадити сви писци, већ 

књижевно дело оног писца за које се опредељују ученици и наставник.  

ЈЕЗИК Програм наставе језика у средњим стручним школама конципиран је тако да омогући ученицима стицање знања и о језику као друштвеној 

појави и о језику као систему знакова. Циљ је да ученици, поред знања о свом матерњем језику, стекну и опште лингвистичка односно 

социолингвистичка знања неопходна образованом човеку. Ова општа знања су функционално повезана са наставом матерњег језика. Главни део 

тих знања обрађује се у сегменту општи појмови о језику (на почетку програма за први и на крају програма за четврти разред). Као у уводном 

делу сегмента књижевни језик (у првом разреду) и сегменту језички систем и науке које се њиме баве; али се општи појмови обрађују и током 

целе наставе - у вези са одговарајућим партијама о српском као матерњем језику. Инсистирање на једном теоријски и методички вишем нивоу 

изучавању језичких појава даје нови квалитет настави која обухвата и знања с којима су се ученици сретали у основној школи. Ова знања, поред 

своје општеобразовне вредности и значаја за олакшавање и побољшавање наставе српског језика, треба да послуже и лакшем савлађивању 

градива из страних језика.  

У сегменту програма посвећеног организацији и функционисању језичког система не обрађују се само чисто граматички аспекти језичког система 

већ се обухватају и функционални аспекти. Зато су, између осталог, у синтаксу унети и елементи лингвистике текста и граматике. Посебан је 

значај дат лексикологији (која се надовезује на део о творби речи), и то не само да би ученици стекли више знања о речничком благу свога језика 

него и да би развили правилан однос према разним појавама у лексици.  

У обради свих сегмената програма треба се надовезивати на знања која су ученици стекли током претходног школовања. Међутим, овде није реч 

о простом обнављању и утврђивању раније стечених знања, него о добијању целовите слике о српском језику, и као што је већ речено, о усвајању 

једног квалитативно вишег приступа проучавању језичке организације и језичких законитости.  

Веома је важно да се настава језика повеже са осталим деловима овог наставног предмета. Наиме, ова настава пружа лингвистичка знања која ће 

бити подлога за тумачење језика и стила књижевних дела, с тим што ова дела пружају и одговарајући материјал за уочавање естетске функције 

језика. С друге стране, настава језика се мора повезати и са наставом културе изражавања. Тиме ће лингвистичка знања (о акценатском систему, 

творби речи, лексикологији, синтакси итд.), као и проучавање правописа, допринети да ученици боље и поступније усвоје књижевнојезичку 

норму и да побољшају своје изражајне способности.  
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КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА 

 Вежбе у усменом изражавању треба у средњим стручним школама да дају одређени степен правилне артикулације, дикције, интонације, ритма и 

темпа у читању и казивању лирског, епског и драмског текста. Ове се вежбе, по правилу, реализују у току обраде књижевног текста на тај начин 

што ће наставник, директно, својим читањем, говорењем или уз помоћ снимка, анализирати одговарајуће елементе правилног усменог 

изражавања како би их ученици уочили. Стечена сазнања трансформишу се у вештине и умења на тај начин што ученици интерпретирањем 

књижевних текстова настоје да сами достигну одговарајући степен вештине и умења ове врсте. Стечене способности се даље увежбавају 

различитим облицима усменог изражавања ученика (извештавање, расправљање, реферисање и др.). Већина предвиђених облика ове наставе 

непосредно се укључује у наставу књижевности или примене за израду писмених састава.  

 Диференцирање функционалних стилова ваља обављати на узорцима које је наставник одабрао. Да би ученик био оспособљен да свој језик и 

начин изражавања подеси врсти писменог састава (излагања), треба да напише конкретан састав (припреми излагање). Вежбе ове врсте треба 

понављати све док сваки ученик не буде оспособљен да се служи одређеним облицима изражавања. Да би се постигао већи наставни учинак, 

корисно је наћи неопходну психолошку мотивацију. Због тога ученике треба обавестити не само о коначном циљу који се жели постићи 

одређеним системом вежбања него и о сврсисходности појединих парцијалних вежбања која чине интегралну целину. Тако, на пример, ако су 

ученици обавештени да ће следећи писмени задатак бити у форми расправе или приказа, онда и конкретне вежбе треба да буду подређене том 

циљу. Наставник ће на одабраном моделу конкретног облика изражавања показати ученицима његове битне карактеристике, подразумевајући ту 

и примереност језика и стила. После тога ученици у форми домаћег задатка чине прве покушаје да самостално напишу састав одређене врсте. 

Читањем и коментарисањем домаћих задатака ученици се даље оспособљавају у писменом изражавању и овладавању одређеним врстама састава. 

Када је наставник стекао утисак да су сви ученици релативно овладали одређеном врстом писменог изражавања, утврђује час израде школског 

писменог задатка. Резултати таквог поступка показују се у школском писменом задатку, па се на основу њих планира даљи рад на усавршавању 

културе изражавања ученика. Ако више ученика не постигне одређени успех, цео се процес понавља.  

Оквирни број часова који је предвиђен за усмено и писмено изражавање означава укупно време, а не и број вежби у току наставне године 

(препоручује се организовање већег броја краћих вежби с прецизно одређеним циљевима).  

Током наставне године ученицима се дају писмени задаци (у складу са облицима и врстама наведеним у програму културе изражавања). По 

правилу, наставник је обавезан да прегледа и анализира задатке свих ученика. Одабрани задаци (не само најуспешнији) читају се и коментаришу 

на часу (делу часа). Поред писмених, у складу са захтевима програма, наставник даје ученицима и друге врсте конкретних домаћих задатака 

(усмених, практичних - примерених могућностима ученика и њиховој оптерећености разним обавезама).  

Израда школског писменог задатка, по правилу, траје један час. Изузетно, кад то поједини облици писменог изражавања изискују, израда задатака 

може трајати и дуже од једног часа.  
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Образовни профил:Техничар мехатронике 

Предмет: Енглески језик 

Разред: Трећи 

Службени гласник РС-Просветни гласник:(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 68 / / / 68 

Недељни 2 / / / 2 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ:  

Ученици: 

- развијају језичке вештине: слушање, читање, говор, писање у оквиру теме  

- активирају и развијају речник у оквиру теме 

- изражавају *комуникативне функције  у оквиру теме 

- стичу и примењују *знања о језику  у оквиру теме 

*  Комуникативне функције 

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 
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13. Изрицање забране и реаговање на забрану 

14. Изражавање припадања и поседовања 

15. Скретање пажње 

16. Тражење мишљења и изражавањеслагања и неслагања 

17. Тражење и давање дозволе 

18. Исказивање честитки 

19. Исказивање препоруке 

20. Изражавање хитности и обавезности 

21. Исказивање сумње и несигурности 

* Знања о језику 

I РЕЧЕНИЦА 

- Сви типови упитних реченица 

- Директна и индиректна питања 

- Индиректни говор: само рецептивно -изјаве са променом глаголских времена 

- Одређене релативне клаузе 

II ИМЕНИЧКА ГРУПА 

1. Члан (Разлике између одређеног и неодређеног члана у ширем контексту)  

2. Именице (Бројиве и небројиве именице)  

3. Заменички облици  -заменице  -  детерминатори 

 4. Придеви  (Обновити компарацију придева) 

 5. Бројеви  (Обновити просте и редне бројеве ) 

III ГЛАГОЛСКАГРУПА 

1. Глаголи 

- Обновити разлику у употреби  Present Simple, Present Continuous; Past Simple, Past Continuous  

- Обновити све употребе Present Perfect  

- Past perfect  

- Used to 

- Обновити и утврдити начине за изражавање будућности, планова у будућности (going to, will)  

- Модални глаголи: should, must, will, may, might  

- Пасивне конструкције – садашње и прошло време – the Present Simple, Past Simple (продуктивно и рецептивно),  

- Present perfect passive (рецептивно) 

      2 . Предлози, најчешћи предлози за оријентацију у времену и простору. 
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      3. Кондиционал први и други (и рецептивно и продуктвно) 

Задаци: 

Оперативни задаци на нивоу језичких вештина  

СЛУШАЊЕОспособљавање ученика за разумевање усменог говора. 

ЧИТАЊЕОспособљавање ученика за функционално читање и разумевање различитих, узрасно и садржајно примерених врста текстова ради 

информисања, извршавања упутстава и остварења естетског доживљаја (читање ради личног задовољства). 

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

ПИСАЊЕ   Оспособљавање ученика за писање краћих текстова различитог садржаја. 

СОЦИОКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА   Стицање и овладавање социокултурним компетенцијама неопходним за писану и усмену употребу 

језика. 

МЕДИЈАЦИЈА И ПРЕВОЂЕЊЕ   У ситуацији када посредује између особа (вршњака или одраслих) које не могу да се споразумевају, у 

неформалним ситуацијама, сажимајући и делом преводећи,  ученик може да користи  усмену медијацију или писану медијацију и превођење. 

Активности наставника: 

-  Даје упутства и објашњења ученицима, бележи и благовремено обавештава ученике о њиховом напретку. 

Активности ученика: 

- Разуме разговетан говор или краћи текст о теми. 

- Учествује у разговору о теми. 

- Може да напише или каже кратке одговоре на питања из дате теме. 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. 
Животне приче и 

догађаји  

2.СТ.1.5.2 

2.СТ.2.5.2 

2.СТ.1.4.2 

2.СТ.2.4.2 

2.СТ.1.2.5 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.1.4 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.4.4 

Ученик ће на крају  уводног часа бити упознат са 

начином рада и уџбеницима које ће користити. 

На крају наставне теме ученик ће бити у стању да: 

опише нечији изглед, разуме чланак о различитим 

идеалима лепоте у различитим деловима света, 

говори о идеалима лепоте и моди, препозна и 

употреби граматичке јединице: present simple and 

continuous, verb patterns, примени знање стечено на 

часовима на конкретним примерима кроз вежбу, уз 

Српски језик и 

књижевност 

22 11 11 
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помоћ модела напише неформално писмо. 

Ученик ће бити у стању да: на основу урађене 

контролне вежбе сагледа у којој мери је савладао 

наставне јединице обрађене и утврђене на  

претходним часовима. 

2. 
Свакодневни живот 

младих 

2.СТ.1.5.2 

2.СТ.2.5.2 

2.СТ.1.4.2 

2.СТ.2.4.2 

2.СТ.1.2.5 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.1.4 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.4.4 

На крају наставне теме ученик ће бити у стању да: 

разуме текст о путовањима, говори о путовањима, 

препозна и употреби граматичке јединице:narrative 

tenses, used to and would, примени знање стечено на 

часовима на конкретним примерима кроз вежбу, уз 

помоћ модела напише причу о путовању. 

Ученик ће бити у стању да: на основу урађеног 

писменог задатка сагледа у којој мери је савладао 

наставне јединице обрађене и утврђене на  

претходним часовима, на основу урађене исправке 

писменог задатка сагледа грешке које је правио и 

научи оно што није знао. 

На крају наставне теме ученик ће бити у стању да: 

разуме текст о срећи, говори о срећи и срећном 

животу, препозна и употреби граматичке јединице: 

past simple and present perfect, present perfect 

continuous, примени знање стечено на часовима на 

конкретним примерима кроз вежбу, уз помоћ 

модела напише писмо пријатељу. 

Српски језик и 

књижевност 

21 9 12 

3. Друштво и породица 

2.СТ.1.5.2 

2.СТ.2.5.2 

2.СТ.1.4.2 

2.СТ.2.4.2 

2.СТ.1.2.5 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.1.4 

2.СТ.1.3.7 

Ученик ће бити у стању да: на основу урађеног 

писменог задатка сагледа у којој мери је савладао 

наставне јединице обрађене и утврђене на  

претходним часовима, на основу урађене исправке 

писменог задатка сагледа грешке које је правио и 

научи оно што није знао. 

На крају наставне теме ученик ће бити у стању да: 

разуме текст о бандама тинејџера, говори о бандама, 

Српски језик и 

књижевност 

17 7 10 
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2.СТ.1.4.4 препозна и употреби граматичке јединице: first and 

second conditional, modals of obligation, prohibition 

and permission, should and ought to, примени знање 

стечено на часовима на конкретним примерима кроз 

вежбу, уз помоћ модела напише писмо редакцији у 

коме говори о свом мишљењу о чланку које је 

прочитао у тим новинама.. 

Ученик ће бити у стању да: на основу урађене 

контролне вежбе сагледа у којој мери је савладао 

наставне јединице обрађене и утврђене на  

претходним часовима. 

Ученик ће бити у стању да: сагледа у којој мери је 

савладао наставне јединице обрађене и утврђене на  

претходним часовима. 

4. Језик струке 

2.СТ.2.2.5 

2.СТ.2.5.2 

2.СТ.2.3.5 

 

Ученик ће бити у стању да: прочита и преведе 

текстове о својој струци, одговори на питања о 

текстoвима обрађеним на  часовима чија је тема 

језик струке, преприча текстове, употреби речи 

везане за језик струке у конкретним примерима. 

Српски језик и 

књижевност 

8 5 3 

Начини 

оцењивања 

усменим путем, контролна 

вежба, писмени задатак, 

посматрање активности на 

часу 

Укупно: 68 32 36 

 

Образовни стандарди: 

• 2.СТ.1.5.2Саставља кратке, разумљиве реченице користећи једноставне језичке структуре. 

• 2.СТ.2.5.2Правилно разуме и користи већи број сложенијих језичких структура. 

• 2.СТ.1.4.2 Пише приватно писмо о аспектима из свакодневног живота (нпр. Описује људе, догађаје, места, осећања). 

• 2.СТ.2.4.2 У приватној преписци, тражи или преноси информације, износи лични став и аргументе 

• 2.СТ.1.2.5 Разуме кратке адаптиране одломке књижевних дела, и друге поједностављене текстове који се односе на 

цивилизацијске тековине, културу и обичаје свог и других народа. 

• 2.СТ.1.3.7 Излаже једноставне, блиске садржаје у вези са културом и традицијом свог и других народа. 
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• 2.СТ.1.1.4Схвата смисао прилагођеног аудио и видео записа у вези с темама из свакодневног живота (стандардни говор, 

разговетни изговор и спор ритам излагања 

• 2.СТ.1.4.4 Пише једноставне текстове према моделу, уз помоћ илустрација, табела, слика, графикона, детаљних 

упутстава. 

• 2.СТ.2.2.5 Проналази специфичне појединости у дужем тексту са претежно сложеним структурама, у коме се износе 

мишљења, аргументи и критике(нпр. новински чланци и стручни текстови). 

• 2.СТ.2.3.5 Излаже већ припремљену презентацију о темама из свог окружења или струке. 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

1. слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом који чита наставник или који ученици чују са звучих записа;. 

2. рад у паровима, малим и великим групама (мини-дијалози, игра по улогама, симулације,  итд.); 

3. мануалне активности (израда паноа, презентација, зидних новина, постера за учионицу или родитеље и сл.); 

4. дебате и дискусије примерене узрасту (дебате представљају унапред припремљене аргументоване монологе са ограниченим трајањем, док 

су дискусије спонтаније и неприпремљене интеракције на одређену тему); 

 

 

 

 

Образовни профил:Техничар мехатронике 

Предмет:Физичко васпитање 

Разред: Трећи 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи  68   68 

Недељни  2   2 
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Циљ и задаци предмета 

Циљ:  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 специфичним 

условима живота и рада. 

Посебни циљеви предмета: 

• 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. 

Активности наставника: 

Уупознаје ученике са циљевима и исходима наставе / учења, планом рада и начинима оцењивања; даје информације о наставној јединици, 

демонстрира је, прати вежбање ученика, континуирано прати њихов рад и напредак и оцењује их , организује групна такмичења ученика 

Активности ученика: 

Прате  усмено излагање наставника, прате презентовање градива и демонстрацију наставних јединица, вежбају, постављају питања, 

демонстрирају савладано градиво, учествују у групним такмичењима 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. 

Здравствена култураи 

физичка активност, као 

основа за реализовање 

постављених циљева и 

исхода;  

 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- 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 

Екологија, 

биологија 

2 2 / 
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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. 

2. 

Развој моторичких и 

функционалних 

способности човека, као 

основа за реализовање 

постављених циљева и 

исхода 

 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- 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; 

Екологија, 

биологија 

4 / 4 

3. 

Усвајање знања, умења и 

вештина из спортских 

грана и дисциплина као 

основа за реализовање 

постављених циљева и 

исхода 

Атлетика 

 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

-  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 

Екологија, 

биологија 

14 / 14 

4. 
Спортска гимнастика: 

(Вежбе на справама и тлу) 
 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- 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 

Екологија, 

биологија 

10 / 10 
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5. Спортска игра (по избору)  

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- 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 активностимаи 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; 

Екологија, 

биологија 

32 / 32 
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- 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 којме 

вежба, рекреира се и бави се спортом, што 

преноси у свакодневни живот; 

6. 

Физичка, односно 

спортска активност: у 

складу са могућностима 

школе. 

 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- Учествује на школском такмичењу и у систему 

школских спортских такмичења. 

 

6 / 6 

Начини 

оцењивања 

Праћење напретка ученика 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 

спортскимиграма  

Укупно: 68 2 66 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

• 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 позитиво 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 ; 
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• 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.  

• 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; 
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• 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 ; 

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(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). 

ПОСЕБНЕ АКТИВНОСТИ 

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

-   Два целодневна излета са пешачењем 

- Iразред до 12км (укупно у оба правца); 

- IIразреддо 14 км (укупно у оба правца); 

- IIIразредdo 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. 
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Образовни профил: Техничар мехатронике  

Предмет: Математика 

Разред: Трећи 

Службени гласник РС-Просветни гласник:10/2014 од19.8.2014.године, ступио на снагу  27.8.2014. 

 

Годишњи и недељни фонд часова   

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 102 / / / 102 

Недељни 3 / / / 3 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ наставе математике је да ученици усвојезнања,развијувештине, формирају ставове потребне за схватање појава и законитости у природи, 

решавање разноврсних задатака из струке и свакодневног живота, наставак математичког образовања и самообразовања и развијање личности 

ученика. 

Задаци наставе математике су: 

- 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 простори разумевање узајамних односа геометријских фигура 

- Развијање систематичности, уредности, прецизности, темељности, истрајности, критичности у раду; 

- Оспособљавање за примену стечених знања како у математици тако и у осталим предметима; 

- Формирање математичке културе која подразумева свест о универзалности и примени математике и математичког начина мишљења; 

- Развијање способности потребних за решавање проблема и нових ситуација у процесу рада и свакодневном животу. 

Активности наставника: 

- редовно пратити рад и залагање ученика на часу, 

- водити рачуна о индивидуализацији приступу ученику, 

- подстицати ученике да опажају, примењују, препознају, упоређују, изводе закључке,  повезују знања са другим областима и другим 

предметима, решавају проблеме, практично примењују омогућити подстицајну средину за рад и учење, 

- охрабрује, помаже и подстиче ученике, 

- инсистирати на систематичности у раду и поштовању принципа и правила рада, 
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- инсистирати на практичној примени стечених знања, 

- оцењивањем мотивисати ученике за учење, 

- оцењивањем проценити ниво постигнућа ученика. 

Активности ученика: 

- активан приступ при излагању новог градива и изради задатака на часу, 

- практична примена стечених знања, 

- активно учешће у раду, 

- самопроцењивање напретка, 

- навести очекиване активности ученика с обзиром на тему ( запажа, упоређује, примењује, повезује, решава проблем, организује, 

повезује знања са другим областима, ослања се на претходно искуство.... ). 

 

 

Ред. 

број 

теме/мо

дула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  по 

теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1 ГЕОМЕТРИЈА  2.МА.1.2.1. 

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

-разликује основне и изведене геометријске 

појмове; 

-разликује међусобни однос углова (суседни, 

упоредни, унакрсни, комплементни, 

суплементни); 

-наведе везе између углова са паралелним 

(или нормалним) крацима; 

-наведе релације везане за унутрашње и 

спољашње углове троугла; 

-примени везе између углова са паралелним 

(или нормалним крацима) и релације везане 

за унутрашње и спољашње углове троугла 

на израчунавање непознатог угла у 

једноставнијим задацима; 

Стручпни 

предмети 
18 7 11 
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-дефинише појам симетрала дужи и 

конструише симетралу дужи; 

-конструише центар описане кружнице око 

троугла; 

-дефинише појам симетрала угла и 

конструише симетралу угла; 

-конструише центар уписане кружнице у 

троугао; 

-конструише висину троугла; 

-дефинише појам тежишна дуж троугла и 

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; 

-наведе ставове о сличности троуглова; 

-примени ставове о сличности троуглова на 

одређивање непознатих елемената у 

једноставнијим задацима. 

2 ПОЛИЕДРИ  

2.МА.1.2.2. 

2.МА.1.2.3. 

2.МА.2.2.2. 

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

-објасни шта је полиедар; 

-објасни како настају призма, пирамида и 

зарубљена пирамида ; 

-примени одговарајуће формуле и 

израчунава површине и запремине 

полиедара; 

Стручни 

предмети 

Физика, 

хемија 

14 5 9 
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-уочи равне пресеке призме, пирамиде и 

зарубљене пирамиде и израчуна њихове 

површине; 

-израчуна површину и запремину сложеног 

тела. 

3 ОРТНА ТЕЛА 
2.МА.1.2.3. 

2.MA.2.2.2. 

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

-објасни како настају ваљак, купа, сфера и 

лопта; 

-примени одговарајуће формуле и израчуна 

површине и запремине обртних тела; 

-реши једноставнији проблемски задатак са 

описаним и/или уписаним телом. 

стручни 

предмети 
10 4 6 

4 

АНАЛИТИЧКА 

ГЕОМЕТРИЈА У 

РАВНИ  

2.МА.1.2.4 

2.МА.1.2.5. 

2.МА2.2.3. 

2.МА.3.2.3. 

2.М.2.1.8. 

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

-зна да нацрта Декартов правоугли 

координатни систем и у њему представи 

тачку; 

-израчуна растојање између две тачке, обим 

и  троугла ако су дате координате његових 

темена; 

-израчуна координате тачке која дели дуж у 

датој размери; 

-израчуна координате средишта страница и 

координате тежишта 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; 

стручни 

предмети 
26 10 16 
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-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; 

- зна дефиницију круг иканонски облик, 

преведе општи облик једначине круга у 

канонски; 

-каже какав је положај круга у Декартовом 

координатном систему и колики му је 

полупречник; 

-испита међусобни положај праве и круга; 

-одреди тангенту круга из задатих услова; 

-зна дефиницију елипсе и њен канонски 

облик, преведе општи облик једначине 

елипсе у екплицитни; 

-каже какав је положај елипсе  у Декартовом 

координатном систему и скицира криву; 

-одреди тангенту елипсе из задатих услова -

једноставнији примери; 

-зна дефиницију хиперболе и њен канонски 

облик,преведе општи облик једначине 

хиперболе у канонски; 

-каже какав је положај хиперболе  у 

Декартовом координатном систему и 

скицира криву; 

-одреди тангенту хиперболе из задатих 

услова, једноставнији примери; 

-зна дефиницију параболе и њен канонски 
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обликпреведе општи облик једначине 

параболе у канонски; 

-каже какав је положај параболе у 

Декартовом координатном систему; 

-одреди тангенту параболе из задатих 

услова,једноставнији примери. 

5  НИЗОВИ 

2.МА.1.3.1. 

2.МА.2.3.1 

2.МА.2.3.2.  

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

-препозна низ и уме да га настави 

(једноставнији примери); 

-препозна аритметички низ, зна шта су n и d 

и како се записује општи члан низа; 

-израчуна збир првих n чланова 

аритметичког низа; 

-препозна геометријски низ, зна шта су n и d 

и како се записује општи члан низа; 

-израчуна збир првих n чланова 

геометријског низа; 

-дефинише појам граничневредности низа; 

-наведе особине конвергентних низова. 

Стручни 

предмети 
15 5 10 

6 

ЕЛЕМЕНТИ 

ФИНАНСИЈСКЕ 

МАТЕМАТИКЕ 

2.МА.1.4.6. 

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

-да израчуна непознату у каматмом рачуну; 

-разуме појмове капитал, камата, каматна 

стопа; 

-разуме појмове меница, кредит, штедни 

улог. 

 7 3 4 

7 
ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ 

СА ИСПРАВКОМ 
   12 / 12 
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Начини оцењивања 

1. усмену проверу знања, 

2. писмене задатке, 

3. контроолне вежбе, 

4. посматрање активности на 

часу. 

Укупно:  102 34 68 

 

Образовни стандарди: 

2.МА.1.2.1.* Разуме концепте (подударности) и сличности геометријских објеката, симетрије,  (транслације и ротације у равни). 

2.МА1.2.2. Израчунава и процењује растојања, обиме и површине геометријских фигура у равни користећи формуле. 

2.МА.1.2.3. Израчунава и процењује површине и запремине геометријских тела у простору, користећи формуле. 

2.МА.2.2.2. Уочава равне пресеке геометријских фигура у простору и рачуна њихову површину. 

2.М.2.1.8.Решава проблеме који се своде на системе линеарних једначина са највише три непознате. 

2.М.2.1.8. Решава проблеме који се своде на системе линеарних једначина са највише три непознате. 

2.MA.1.2.4. Користи координатни систем за представљање једноставних геометријских објеката у равни. 

2.МА.1.2.5 Препознаје криве другог реда. 

2.МА.2.2.3 Решава једноставне проблеме користећи једначину праве и криве другог реда. 

2.МА.3.2.3 Решава проблеме користећи једначине кривих другог реда и њихових тангенти у координатном систему. 

2.МА.1.3.1. Препознаје правилност у низу података (аритметички и геометријски низ,...), израчунава чланове који недостају, као и суму коначног 

броја чланова низа. 

2.МА2.3.1 Решава проблеме користећи својства аритметичког и геометријског низа,примењује математичку индукцију и израз за суму 

бесконачног геометријског низа у једноставним  случајевима. 

2.МА2.3.2 Разуме концепт конвергенције низа и израчунава граничну вредност низа у једноставним случајевима. 

2.МА.1.4.6. Примењује основна математичка знања за доношење финансијских закључака и одлука. 

 

Начин остваривања програма :  

Настава се изводи са целим одељењем у учионици . 

Поред обавезних писмених  задатака реализују се и писмене провере знања у облику тестова и контролних вежби.  

У реализацији садржаја програма  

поред традиционалних метода  дијалошка са фронталним  

обликом рада  комбинују се и различите методе активног учења ,учење кроз пажљиво  

конструисане активности, учење кроз рад, извршавање задатака и личну акцију  

која треба да доведе  до постављених исхода на основу којих се врши вредновање рада ученика  
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Образовни профил: Техничар за компјутерско управљање 

Предмет:Грађанско васпитање 

Разред: Трећи 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 37 / / / 37 

Недељни 1 / / / 1 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ:Циљ часа је да се кроз разговор са ученицима покаже како функционише грађанска иницијатива. 

Задаци:изношење предлога грађана 

  -дискусија о предлозима грађана 

  -гласање о предлозима грађана 

 

Ред. 

број 

теме/мо

дула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 

Исходи по наставној 

теми/модулу 
Корелација 

Број 

часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1-5 

Демократија и политика 

-Уводни час 

-Демократија и демократско 

одлучивање 

-Грађански живот,политика и власт 

-Ограничена власт 

-Подела власти 

 

Ова тематска целина је 

посвећена појму и култури 

људских права као и улози 

грађана у залагању за 

остваривање тих права 

Социологија 7  

Обрадан

овоггр

адива 

6-14 
Грађанин и грађанско друштво 

-Појам грађанин/ грађанка 
  Социологија 8  

Обрадан

овоггр
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-Грађанин/грађанке и поштовање  

закона 

-Упознавање са радом локал. власти 

и самоуправе 

-Грађанско и цивилнодруштво 

-Карактеристике цивилног друштва 

-Однос цивилног друштва и државе 

-Грађански активизам за и против 

-Препоставке грађ. друштва 

адива 

15-26 

Грађанска и политичка права и право 

на грађ. иницијативу 

-Људска права I 

-Људска права II 

-Грађани моје општине I 

-Грађани моје општине II 

-Грађанска иницијатива 

-Грађанска иницијатива 

(формулисање) 

-Грађанска иницијатива 

(презентација и анализа рада са 

групом) 

-Грађанска иницијатива (формални 

предлог) 

-Скупштина –припреме и заседање 

-Скупштина- заседање 

-Удружења грађана-право на 

самоорганизовање 

-Удружења грађана-упознавање са 

радом локал. удружења 

 

Ова тематска целина је 

посвећена појму и култури 

људских права као и улози 

грађана у залагању за 

остваривање тих права 

Социологија 12   

26-37 

Планирање конкретне акције 

-Планирање локалне акције-избор 

проблема 

   10   
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-Планирање локалне акције-кораци у 

планирању 

-Планирање локалне акције-

прикупљање података, форм. Право 

-Планирање локалне акције-план 

надгледања и оцена успеха 

-Планирање локалне акције- 

одређивање циљ.  група, анализа 

окружења и подручја 

-Планирање локалне акције- 

осмишљавање поруке и одабир 

канала комуникације 

-Планирањелокалнеакције-

прикупљањесредстава и 

планактивности 

-Планирање локалне акције- 

припрема за јавну презентацију 

-Планирање локалне акције- јавне 

презентације у школи 

-Шта носим са собом 

Начини 

оцењивања 
 Укупно: 37   
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Образовни профили: Техничар за компјутерско управљање 

Предмет: Верска настава –Православни катихизис 

Разред: Трећи 

Службени гласник РС - Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок настава Укупно 

Годишњи 37 \ \ \ 37 

Недељни 1 \ \ \ 1 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ: наставе у трећем разреду јесте да се ученицима аргументовано предочи да је Исус Христос једини спаситељ створеног света зато што је 

само у његовој личности остварена заједница стварне природе с Богом. 

Задаци: наставе православног катихизиса су да ученици: 

стекну свест о томе да је Тајна Христова циљ стварања света; 

 уоче да је првородни грех променио начин остварења циља због кога је свет створен, али не и сам циљ; 

запазе да се Тајна Христова поистовећује са Литургијом; 

уоче да апостолским прејемством, посредством Духа Светога, преко Литургије и као Литургија, будуће Царство Божије улази у историју; 

запазе разлику између иконографског приказивања распећа и васкрсења Христовог у православној и ренесансној традицији.  

Активности наставника:Излаже наставну јединицу усмено, презентује градиво презентацијом, прати рад ученика, припрема наставне 

материјале, саставља задатке за рад, прати рад ученика, процењује њихове активности и постигнућа и оцењује их. 

Активности ученика:Прате  усмено излагање наставника, прате презентовање градива и наставних јединица, вежбају са припремљених 

наставних материјала, постављају питања ,презентују савладано градиво. 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 

Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Увод  
Ученик ће моћи да сагледа садржаје 

којима ће се бавити настава 

 
1 1 0 
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Православног катихизиса у току 3. 

године средњошколског образовања; 

моћи да уочи какво предзнање градива 

Православног катихизиса има из 

обрађеног у претходном разреду; бити 

мотивисан да похађа часове 

православног катихизиса. 

2. 

Христос истинити 

Бог и истинити 

Човек 

 

Ученик ће моћи ће разуме значење 

израза Нови Адам, Месија и Емануил, 

Логос; моћи да изложи зашто је Исус 

Христос као посредник између Бога и 

човека једини Спаситељ света; моћи 

да у прологу Јеванђеља по Јовану 

укаже на места у којима се говори о 

Богу као Логосу; моћи у основним 

цртама да опише зашто је могуће да се 

у новозаветној Цркви представља Бог; 

моћи да наведе основне разлике 

између слике и иконе. 

Српски језик  

Историја 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Екологија 

Грађанско васпитање 

Физика 
5 4 1 

3. 
Приближило се 

Царство Божје... 
 

Ученик ће моћи да закључи да је 

Царство Божје заједница са Христом; 

моћи да увиде актуелност Христове 

проповеди; знати да је Христова 

делатност и проповед позив свима у 

Царство Божје; моћи да увиде како 

поуке из Христове проповеди могу да 

примене на сопствени живот 

Српски језик  

Историја 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Екологија 

Грађанско васпитање 

Социологија  

Филозофија  

Физика 

7 5 3 

4. 
Где је Христос ту је 

и Царство Божје 
 

Ученик ће моћи да повеже догађај 

Преображења са литургијском песмом 

«Видјехом свјет истиниј...»; моћи да 

разуме да је свака заједничка трпеза 

Српски језик  

Историја 

Ликовна култура 

Музичка култура 

9 7 2 
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израз заједништва; моћи да разуме да 

Христос Тајном Вечером установљује 

начин на који ће остваривати 

заједницу са својим ученицима у све 

дане до свршетка века; моћи да разуме 

да сва радост хришћанске вере извире 

из свести о победи над смрћу и 

Христовом сталном присуству; моћи 

да, причешћујући се, доживљава себе 

као учесника Тајне Вечере; моћи да у 

основим цртама изложи смисао 

Христовог страдања и смрти; моћи да 

објасни да се Христос вазноси на небо 

да би узнео људску природу Оцу; 

моћи да разуме да се Христос вазноси 

на небо да би наша вера у Христа била 

слободна(а не изнуђена); знати да је 

општење са Христом и данас могуће у 

заједници Духа Светога – у Цркви. 

Екологија 

Грађанско васпитање 

Социологија  

Филозофија  

Физика 

5. Мој живот у Христу  

Ученик ће моћи да разуме да покајање 

(преумљење) значи постављање 

Царства Божјег за приоритет живота; 

моћи да разуме да покајање подстиче 

човека да тражи Царство Божје; знати 

да истински однос са Богом не сме 

бити формалистички; бити свестан 

значаја испуњавања Христових 

заповести у свом животу; схватити да 

се учешћем на Литургији учествује у 

Царству Божјем 

Српски језик  

Историја 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Екологија 

Грађанско васпитање 

Социологија  

Филозофија  

Физика 

5 4 1 
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6. 
Светотајински 

живот Цркве 
 

Ученик ће моћи на основном 

нивоу да тумачи новозаветна 

сведочанства о значају 

Крштења; моћи да схвати да је 

Крштење прихватање 

позива на светост; моћи да објасни да 

Миропомазање значи примање дарова 

Светог Духа за служење у Цркви; 

моћи да схвати да су исповест и 

покајање повратак у наручје Очево и 

заједницу Цркве; знати да су службе у 

Цркви дарови Духа Светога; моћи да 

међусобно разликује различите 

службе у Цркви (епископ, свештеник, 

ђакон, лаик) и увиди њихову 

повезаност; бити свестан да све Тајне 

свој смисао добијају у Литургији. 

Српски језик  

Историја 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Екологија 

Грађанско васпитање 

Социологија  

Филозофија  

Физика 4 4 0 

7. 
Новозаветна 

ризница 
 

Ученик ће моћи да препозна догађаје 

из историје спасења у Анафори 

Василија Великог; моћи да тумачи 

молитву Оче наш као литургијску 

молитву; моћи да разуме да братска 

хришћанска љубав своје порекло има 

у примеру Христове љубави; бити 

свестан да хришћанско братољубље 

превазилази крвно и национално 

порекло; моћи да уочи у којој мери је 

напредовао и савладао градиво 

Православног катихизиса 3. разреда 

средње школе. 

Српски језик  

Историја 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Екологија 

Грађанско васпитање 

Социологија  

Филозофија  

Физика 

6 5 1 
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Начини 

оцењивања 

Усмено испитивање,  

писмено испитивање, 

посматрање понашања  

ученика 

Укупно: 37 30 7 

 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

Катихизација (веронаука, изучавање истине вере) јесте литургијска делатност. То значи да је она заједничко дело катихете (вероучитеља) и 

његових ученика. Свака истина вере предаје се и преноси као реалност самога живота, као опис искуства, првенствено као реалност живота у 

Цркви и опис њеног искуства. Нема и не може бити апстрактних истина и аксиома. Катихеза ("веронаука") не постоји ради гомилања података и 

информација или у служби теоретског "знања о вери" него као мистагогија, увођење у праксу живота и отварање могућности да ученик и лично 

усвоји искуство Цркве кроз слободно учешће у њеном животу, првенствено у њеној Литургији. 

Наставни процес ће имати свој пуни смисао и успех заједничким учешћем катихете (вероучитеља) и његових ученика у Литургији и у свим 

облицима и изразима живота у Цркви. 

Катихета (вероучитељ) дужан је да помогне својим ученицима да превазилазе неповерење према другима и да се истовремено ослобађају 

претеране и нездраве заокупљености собом и својим стварним и привидним проблемима. Часови катихизиса (веронауке) биће, следствено, 

усмерени на изграђивање поверења, љубави и заједништва међу ученицима у одељењу и у школи, као и у односу према људима уопште. 

Развијање овакве животне оријентације код ученика биће праћено и неговањем осећања одговорности за животну средину и за природу као 

целину. 

Притом ученици треба да осете да остваривање јединства са другима нипошто не значи опасност по њих, понајмање пак значи укидање личне 

различитости и особености. Напротив: прихватајући једни друге и показујући узајамну љубав, млади - и сви људи - истовремено чувају, поштују 

и унапређују своју и туђу личност, односно личну самосвојност сваког појединца. 

У складу са оваквим циљем наставног процеса, при обради наставних јединица - заступљеној и овде, као и у основној школи, првенствено на 

динамичан начин и дијалошким методом - треба ставити нагласак више на доживљајно, а мање на сазнајно, више на формативно, а мање на 

информативно. Циљ ће бити постигнут ако ученик, уз несебичну и ненаметљиву помоћ свога катихете, открије и себе и друге као непоновљиву 

вредност, а свој животни програм дефинише као трајни подвиг прихватања и поштовање других, стицања поверења и љубави према њима. 

Притом би он спонтано препознао Цркву као простор остваривања личности и заједнице, а једног у Тројици Бога као извор и пуноћу тога датог и 

задатог животно-вредносног програма. 

  



Машинска школа „Радоје Дакић“ 2018 -2022. 

 

 

1096 

Образовни профил: Техничар мехатронике 

Предмет: Хидраулични и пнеуматски системи као објекти управљања 

Разред: Трећи 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи  102  30 132 

Недељни  3 / / 3 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ: Оспособљавање ученика да прати рад хидрауличних и пнеуматских система  

Задаци:Стицање основних знања и вештина у праћењу рада Хидрауличних и Пнеуматских система 

Активности наставника: Излаже наставну јединицу усмено, презентује градиво презентацијом, демонстрира, прати рад ученика, модерира рад 

ученика, припрема наставне материјале, саставља задатке за рад, прати рад ученика, процењује њихове активности и постигнућа и оцењује их. 

Активности ученика: Прате  усмено излагање наставника, прате презентовање градива и демонстрацију наставних јединица, вежбају са 

припремљених наставних материјала, постављају питања, демонстрирају савладано градиво 

 

Ред. 

број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Вежбе 

Остали 

типови 

часова 

1. Пнеуматски системи  

Објасни принцип рада пнеуматских 

система, 

-Чита функционалне шеме 

пнеуматских система, 

-Проверава исправност компонената 

пнеуматских система, 

-Измери и евидентира параметре 

система-притисак, 

 

    42   42  
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-Подеси параметре пнуматског 

система, 

-угради пнуматске компоненте у 

систем. 

2. Електро-пнеуматски системи  

Објасни принцип рада 

електропнеуматских система, 

-Чита функционалне шеме 

електропнеуматских система, 

-Проверава исправност компонената 

електропнеуматских система, 

-Измери и евидентира параметре 

електропнеуматског система-

притисак, 

-Подеси параметре електропнуматског 

система, 

-угради пнуматске и 

електропнеуматске компоненте у 

систем. 

 

27 27  

3. 
Сложени електро-пнеуматски 

системи 
 

Објасни принцип рада сложених 

електропнеуматских система, 

-Чита функционалне шеме 

сложенихелектропнеуматских 

система, 

-Проверава исправност компонената 

сложеног електропнеуматских 

система, 

-Измери и евидентира параметре 

сложеног електропнеуматског 

система-притисак, 

-Подеси параметре сложеног 

електропнуматског система, 

-угради пнуматске и 

 

18 18  
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електропнеуматске компоненте у 

сложени систем. 

4. Електро-хидраулични системи  

Објасни принцип рада 

електрохидрауличних система, 

-Чита функционалне шеме 

електрохидрауличних  система, 

-Проверава исправност компонената 

електрохидрауличних система, 

-Измери и евидентира параметре 

система-притисак, 

-Подеси параметре 

електрохидрауличног  система, 

-угради електрохидрауличне 

компоненте у систем. 

 

   15 15  

5. 
 

Блок настава 
 Пројектни задатак 

 

     30 

Начини 

оцењивања 

праћење остварености исхода, тестови 

знања, тестови практичних 

вештина,израда пројектног задатка 

Укупно:  102 30 

 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

Школа бира модул Мехатронски системи А јер има опрему потребну за реализацију садржаја програма наведеног модула. На почетку модула 

упознати ученике са циљевима и исходима, планом и начином оцењивања. Модул се реализује кроз теоријску наставу (2 часа недељно, 31 

седмица) и наставу у блоку (30 часова). Теоријска настава се реализује у учионици, а настава у блоку у предузећу или мехатронској лабораторији. 
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Образовни профил:Техничар мехатронике 

Предмет:Дигитална електроника и микроконтролери 

Разред: Трећи 

Службени гласник РС-Просветни гласник: Службени гласник РС, бр. 72/09, 25/11 и 55/13;Правилник је објављен у „ Службеном глснику“ РС-

Просветни гласник, бр. 10/2014 од 19.8.2014.године, а ступио је на снагу 27.8.2014. 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 68 68 / / 136 

Недељни 2 2 / / 4 

 

Циљ и задаци предмета 

 

Циљ: 

- Оспособљавање ученика да разликује и користи компоненте дигиталних система 

- Оспособљавање ученика да самостално  

- повезује 

- програмира 

- проверава 

- подешава  

- мења функционалне карактеристике микроконтролера 

Задаци: 

- Оспособљавање за практичну примену знања из области Дигиталне електронике и микроконтролера и стварање чврсте подлоге за савладавање 

стручних садржаја током даљег школовања. 

Активности наставника: 

- Посредовање између ученика и градива ( усмеравање да градиво иде у сусрет ученику, а ученик градиву ); 

- Помоћ у вођењу, и вођење процеса учења; 

- Предавањем , дискусијом и израдом задатака упознати ученике са основним дигиталним елементима; 

- Омогућити ученицима да сами изводе закључке; 

- Подстицати ученике на учење; 
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- Инсистирати на систематичности у раду и поштовању принципа и правила рада; 

- Инсистирати на практичној примени стечених знања; 

- Оцењивањем мотивисати ученике за учење; 

- Оцењивањем проценити ниво постигнућа ученика; 

- Идентифовати  напредак у учењу и постигнућима ученика. 

Активности ученика: 

- Мобилисање претходних знања и искустава; 

- Самостално проналажење информација; 

- Уочавање, дефинисање и решавање проблема; 

- Индивидуални рад на текстовима из дате области; 

- Јавно саопштавање о неком садржају;  

- Аргументовано дискутовање о проблему из области; 

- Анализа проблема и слободно размишљање и истраживање о датим проблемима у области. 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 

Образовн

и 

стандарди 

Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  по 

теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Увод / 

- да зна улогу и значај дигиталне 

електронике  

- објасни појам дигиталних сигнала 

Математика, 

електроника 
4 2 2 

2. Бројни системи / 

- зна врсте бројних система, 

конверзију  и представљање 

негативних бројева 

-  зна аритметичке операције 

- објасни примену бинарног бројног 

система 

Математика 6 3 3 

3. Булова алгебра и логичка кола / 

- зна аксиомеи теореме Булове 

алгебре и логичке функције 

-  зна логичка кола и логичке 

функције 

Математика, 

електроника 
12 6 6 
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- зна минимизацију логичких 

функција  

- утврди функције логичких кола на 

макети или симулацијом на 

рачунару 

4. Комбинационе мреже / 

- да зна комбинационе логичко - 

прекидачке мреже 

- зна да пројектује одговарајуће 

комбинационе мреже 

- утврди функције комбинационе 

мреже на макети или симулацијом 

на рачунару 

Математика, 

електроника 
12 4 8 

5. Меморије / 

- зна карактеристике меморија и 

врсте. 

-  зна реализацију меморија 

- зна примену меморија у 

рачунарским системима 

- разликује врсте меморије и 

примењује их 

Информатика, 

електроника 
10 4 6 

6. Флип - флопови / 

- зна oсобине леч кола 

- зна рад и особине RS, JK, D, T flip 

flopove 

- утврди функције флип - флопова на 

макети или симулацијом на 

рачунару 

Математика, 

електроника 
10 4 6 

7. Регистри / 

- да зна принцип рада регистра 

- примену регистара 

- зна улогу регистра , симбол, 

реализација и временске дијаграме 

- утврди функције регистара на 

макети или симулацијом на 

рачунару 

Математика, 

електроника 
8 4 4 
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8. Бројачи / 

- зна особине бројача, реализација 

бројача, табеларно да прикаже 

измене стања бројача и временске 

дијаграме. 

- принцип рада и примена 

- утврди функције бројача на макети 

или симулацијом на рачунару 

Математика, 

електроника 
10 4 6 

9. Тајмери / 

- да знатактер, татактер са 

закашњеним укључењем и 

одложеним искључењем  

- принцип рад и примена 

Математика, 

електроника 
4 2 2 

10. Дисплеји / 
- да зна врсте дисплеја и њихова 

примена 

Математика, 

електроника 
4 2 2 

11. 
Аналогно - дигитални и дигитално -

аналогни претварачи 
/ 

o зна  квантизацију аналогних 

величина 

- -зна  принцип рада A/D и D/A 

конвертора 

- користи A/D и D/A конверторе 

Математика, 

електроника 
4 2 2 

12. 
Управљање процесом помоћу 

рачунара 
/ 

- објасни улогу рачунара у 

управљању процесима 

- препознаје основне хардверске 

компонентерачунара и опише 

њихову намену 

- инсталира системски и 

апликативни софтвер 

Математика, 

електроника, 

системи 

управљања 

14 6 8 

13. Микропроцесор и микрорачунар / 

- објасни хардверску структуру 

микрорачунара, процесне улазно - 

излазне уређаје и начине преноса 

информација 

- програмира микроконтролере 

- врши тестирање исправности 

Математика, 

електроника, 

системи 

управљања 

14 6 8 
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микроконтролера 

- замена неисправне компоненте 

микрорачунара 

- повезује улазно - иѕлазнеуређаје на 

микроконтролерски систем 

14. 
Улазно -излазни уређаји и њихова 

спрегаса рачунаром 
/ 

- да зна дигиталне и аналогне 

величине 

- A/D и D/A конверзију 

- системе прекида 

Електроника, системи  

управљања 
10 4 6 

15. Програмирање микроконтролера / 

- основне наредбе микроконтролера 

- писање једноставних програма 

- тестирање написаних програма на 

развојном построењу 

- повезивање сензора и актуатора на 

развојном систему 

- примена микроконтролера у 

управљању 

Програмирање, 

електроника 
14 6 8 

Начини 

оцењивања 

Праћење остварености исхода 

Тестове знања 

Тестове практичних вештина 

                                                                                     Укупно: 136 59 77 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

-На почетку модула ученике упознати са циљевима и исходима,планом и начинима оцењивања. 

-Модул се реализује кроз теоријску наставу и вежбе. 

-Одељење се дели на две групе приликом реализације вежби. 

-Вежбе се организују у школској лабораторији. 

-Вежбе реализовати после одговарајућих теоријских целина. 

-Вредновање остварености исхода вршити кроз:праћење остварености исхода,тестове знања,тестове практичних вештина.  
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Образовни профил:Техничар мехатронике 

Предмет:Системи управљања у мехатроници, теорија+вежбе+блок 

Разред: Трећи 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок настава Укупно 

Годишњи 68 68  30 166 

Недељни 2 2   4 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ:  

Циљ наставе предмета Системи управљања у мехатрониције оспособљавање ученика да самостално одабере и постави мерне претвараче и утврди 

њихову исправност; оспособљавање ученика да према конструкцији и намени разликује, одабира и повезује регулаторе и сервосистеме. 

Задаци:  

- Задаци наставе предмета Системи управљања у мехатроницису: 

- оспособљавање ученика да разликује и постави мерне претвараче; 

- оспособљавање ученика да провери исправност и замени неисправне мерне претвараче;; 

- подеси параметремерних претварача; 

- врши избор мерних претварача  из каталога; 

- припреми извештај о извршеном мерењу; 

- постави интерфејс према рачунару А/Д , тајмер, бројач, сва мерења преко рачунара, примени рачунар у мерењу,  

- објасни улогу појединих елемената из СУ ; 

- постави задате вредности у СУ на основу жељених излазних величина; 

- предвиди промену излазних величина у СУ  на основу задатих вредности и одабере потребан регулатор 

- разликује утицај пропорционалног (П), интегралног (И) и диференцијалног(Д) дејства на СУ; 

- уочи доминантно дејство ПИД регулатора на основу понашања стања излаза СУ; 

- повезује елементе сервосистема и врши њихово подешавање; 

- повезује елементе система аутоматске регулације и врши њихово подешавање. 
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Активности наставника: 

Излаже наставну јединицу усмено, презентује градиво презентацијом, демонстрира, прати рад ученика, модерира рад ученика, припрема наставне 

материјале, саставља задатке за рад, прати рад ученика, процењује њихове активности и постигнућа и оцењује их. 

Активности ученика: 

Прате  усмено излагање наставника, прате презентовање градива и демонстрацију наставних јединица, вежбају са припремљених наставних 

материјала, постављају питања, демонстрирају савладано градиво. 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по теми / 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Увод   

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да разуме циљеве предмета, 

начин рада и начин оцењивања  

 2 1 1 

2. 

Конструкција, 

карактеристике и намена 

мерних претварача 

 

По завршетку модула ученик ће бити у 

стању да: 

- разликује и постави мерне претвараче 

- провери исправност и замени 

неисправне мерне претвараче 

-подеси параметре мерних претварача- 

врши избор мерних претварача из 

каталога 

- припреми извешај о извршеном 

мерењу- постави интерфејс према 

рачунару А/Д, тајмер, бројач, сва 

мерења преко рачунара,-примени 

рачунар у мерењу 

Техничка механика са 

механизмима 

Дигитална 

електроника и 

микроконтролери 

16 8 8 

3. 
Принцип рада мерних 

претварача 
 

По завршетку модула ученик ће бити у 

стању да: 

- разликује и постави мерне претвараче 

- провери исправност и замени 

Техничка механика са 

механизмима 

Дигитална 

електроника и 

16 8 8 
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неисправне 

Мерне претвараче 

- подеси параметре мерних претварача 

- врши избор мерних претварача из 

каталога 

- припреми извешај о извршеном 

мерењу 

- постави интерфејс према рачунару 

А/Д, тајмер, бројач, сва мерења преко 

рачунара, 

- примени рачунар у мерењу, labview 

микроконтролери 

4. 

Провера и подешавање 

параметара мерних 

претварача 

 

По завршетку модула ученик ће бити у 

стању да: 

- разликује и постави мерне претвараче 

- провери исправност и замени 

неисправне мерне претвараче 

- подеси параметре мерних претварача 

- врши избор мерних претварача из 

каталога 

- припреми извешај о извршеном 

мерењу 

- постави интерфејс према рачунару 

А/Д, тајмер, бројач, сва мерења преко 

рачунара, 

- примени рачунар у мерењу, labview 

Дигитална 

електроника и 

микроконтролери 

Електроника 

8 4 4 
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5. 

Блок-шеме система 

аутоматског управљања и 

улога појединих елемената 

 

По завршетку модула / теме ученик ће 

бити у стању да: 

- објасни  појам аутоматике 

- разликује отворени и затворени САУ 

- објасни улогу појединих елемената из 

система 

управљања 

- упрости редну и паралелну везу и 

повратну спрегу елемената 

Хидраулички и 

пнеуматски 

Системи као објекти 

управљања 

20 10 10 

6. 
Аналогно и дигитално 

управљање 
 

По завршетку модула / теме ученик ће 

бити у стању да: 

- објасни разлику између аналогног и 

дигиталног управљања 

- Уведе пресеке, погледе, детаље 

Електроника 4 2 2 

7. 
Тест функције и одзив 

система 
 

По завршетку модула / теме ученик ће 

бити у стању да: 

- објасни улогу тест функција 

- наведе тест функције система 

- објасни одзив система 

- наведе основне типове елемената 

САУ 

- објасни карактеристике основних 

елемената 

 18 9 9 

8. PID управљање  

По завршетку модула / теме ученик ће 

бити у стању да: 

- објасни појам регулатора 

- наведе основне типове регулатора 

- постави задате вредности у СУ н 

аоснову жељених излазних величина 

 20 10 10 
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- предвиди промену излазних величина 

у СУ на основу задатих вредности и 

одабере потребан регулатор 

- разликује утицај пропорционалног 

(П), интегралног (И) и 

диференцијалног (Д) дејствана СУ 

- уочи доминантно дејство ПИД 

регулатора на основу понашања стања 

излаза СУ 

9. Релејни контролери  

По завршетку модула / теме ученик ће 

бити у стању да: 

- објасни релејне контролере 

Електроника 4 2 2 

10. 
Основни појмови о FUZZY 

логици 
 

По завршетку модула / теме ученик ће 

бити у стању да: 

- објасни fuzzy логику 
Електроника 4 2 2 

11. Сервосистеми  

По завршетку модула / теме ученик ће 

бити у стању да: 

- објасни појам серво систем 

- наведе типове серво система 

- упореди позициони и брзински серво 

систем 

- повезује елементе серво система и 

вршињих ово 

подешавање 

Електрични погон и 

опрема у 

мехатроници 

Машински елементи 

12 6 6 

12. 
Регулација процесних 

величина 
 

По завршетку модула / теме ученик ће 

бити у стању да: 

- повезује елементе система аутоматске 

регулације 

и врши њих ово подешавање 

Електрични погон и 

опрема у 

мехатроници 

Машински елементи 

12 6 6 
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13. Блок наставa    30   

Начини 

оцењивања 

Усмена провера знања 

Праћење остварености исхода 
Укупно: 166 68 68 

 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

 

- Програм је конципиран тако да се ослања на претходна знања који су ученици стекли у оквиру програма Машински елементи, 

Електроника, Математика. 

- У оквиру реализације програма потребно је остварити корелацију са горе наведеним предметима, због чега треба ускладити оперативне 

планове наставника. 

- Предмет се реализује кроз вежбе и блок са највише 10 ученика у групи у школској лабораторији. 

- На почетку модула ученике упознати са циљем/циљевима и исходима, планом и начином оцењивања. 

 

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

оспособљавати за: самостално проналажење, систематизовање и коришћење информација из различитих извора (стручна литература, интернет, 

часописи, уџбеници); визуелно опажање, поређење и успостављање веза између различитих садржаја (нпр. повезивање садржаја предмета са 

свакодневним искуством, садржајима других предмета и др.); тимски рад; самопроцену ; презентацију својих радова и групних пројеката и 

ефикасну визуелну, вербалну и писану комуникацију. 

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

информације, а оцењивање ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују 

сопствени напредак  у остваривању задатака предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију . 
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Образовни профил: Техничар мехатронике 

Предмет: Електрични погон и опрема у мехатроници 

Разред: Трећи  

Службени гласник РС-Просветни гласник: Службени гланик РС, бр. 72/09, 25/11 и 55/13;Правилник је објављен у „ Службеном глснику“ РС-

Просветни гласник, бр. 10/2014 од 19.8.2014.године, а ступио је на снагу 27.8.2014. 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 102 68 / 30 200 

Недељни 3 2 / / 5 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ: 

- Стицање основних знања из области електричних инсталација, енергетске електронике и електричних машина; 

- Оспособљавање ученика да самостално рукује електричном опремом у мехатроници; 

- Оспособљавање ученика да самостално повезује електричне погоне у мехатроници и да регулише њихов рад. 

Задаци: 

-  Усвајање основних знања из поменутих области и повезивање са конкретним примерима у пракси ради оспособљавања ученика да 

самостално повезује и управља радом погона у мехатроници 

Активности наставника: 

- Посредовање између ученика и градива ( усмеравање да градиво иде у сусрет ученику, а ученик градиву ); 

- Помоћ у вођењу, и вођење процеса учења; 

- Предавањем , дискусијом и израдом задатака упознати ученике са основним електронским елементима, електричних исталација, 

електричним машинама и склоповима; 

- Омогућити ученицима да сами изводе закључке; 

- Подстицати ученике на учење; 

- Инсистирати на систематичности у раду и поштовању принципа и правила рада; 

- Инсистирати на практичној примени стечених знања; 

- Оцењивањем мотивисати ученике за учење; 
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- Оцењивањем проценити ниво постигнућа ученика; 

- Идентифовати  напредак у учењу и постигнућима ученика. 

Активности ученика: 

- Мобилисање претходних знања и искустава; 

- Самостално проналажење информација; 

- Уочавање, дефинисање и решавање проблема; 

- Индивидуални рад на текстовима из дате области; 

- Јавно саопштавање о неком садржају;  

- Аргументовано дискутовање о проблему из области; 

- Анализа проблема и слободно размишљање и истраживање о датим проблемима у области. 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  по 

теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. 
Електричне 

инсталације 
 

По завршетку теме ученик ће бити у ста њу 

да:    

- распознаје графичке симболе и oзнакe 

- разликује инсталационе проводнике и 

каблове 

- разликује врсте и примену инсталационог 

прибора и опреме 

Основе 

електротехнике 
36+24+6 24+5 12+19+6 

2. 

Снажне 

електронске 

компоненте 

 

- објасни принцип рада снажних електронских 

компоненти: диода,транзистора,дијака, 

тријака и тиристора 

- испита исправностснажних електронских 

компоненти 

- изабере елементе из каталога 

Електроника 

Системи 

управљања у 

мехатроници 

16+10+6 11+3 5+7+6 
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3. 
Енергетски 

претварачи 
 

- објасни принцип рада енергетских 

претварача: исправљача, инвертора, 

фреквентних регулатора и регулатора 

напона 

- анализира раденергетских претварача  

Електроника 

Дигитална 

електроника и 

микроконтроле

ри 

14+4+6 8+1 
6+3+6 

 

4. 
Електричне 

машине 
 

- објасни конструкцију машина великих снага 

и њихову примену у мехатроници 

- објасни конструкцију и примену машина 

малих снага 

- објасни начин рада, пуштање у рад и 

регулацију брзине мотора 

Основе 

електротехнике 

Системи 

управљања у 

мехатроници 

36+30+12 22+5 14+25+12 

Начини 

оцењивања 

Праћење остварености исхода,тестови 

знања, активност на часу, праћење 

практичног рада, самосталног практи- 

чног рада, самостални практични рад. 

Укупно:: 
102 +68+30 

200 
65+14 

37 +54     

30 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО)  

Модуо: Електричне инсталације 

- На почетку наставе дати кратак увод о значају електричних инсталација и њиховој сврси; 

- Обрадити и објаснити производњу и дистрибуцију електричне енергије; 

- Описати и објаснити намену, конструкцију и начин рада елемената електричне инсталације (проводници, каблови, прикључни уређаји, 

осигурачи, разводне табле, прекидачи, релеји, контактори..) 

- Током реализације модула увек се придржавати истог принципа: теоретски објаснити појаву или законитост, потврдити је рачунски ( тамо где је 

то могуће ) а онда извршити демонстрацију или мерења у лабораторији; 

- Током трајања модула реализовати макар један тест знања. 

Модуо: Снажне електронске компоненте 

- На почетку овог модула објаснити сврху примене снажних електронских компоненти и повезати са претходно стеченим знањима из 

електронике; 

-Ојаснити структуру и начин рада снажне диоде, транзистора, тиристора, MOSFET-а, дијака и тријака 

- Нацртати и објаснити струјно-напонске карактеристике наведених компоненти и извршити снимање тих карактеристика 
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- Навести и објаснити практичну примену истих 

- Током реализације модула увек се придржавати истог принципа: теоретски објаснити начин рада и карактеристике а онда извршити 

демонстрацију или мерења у лабораторији; 

- Током трајања модула реализовати тест знања. 

Модуо: Енергетски претварачи 

- Објаснити врсте енергетских претварача и њихову сврху; 

- Са ученицима анализирати електричне шеме разних шема усмеравања, инвертора и претварача учестаности; 

- Навести примену разних претварача у пракси 

- Током реализације модула увек се придржавати истог принципа: теоретски објаснити поједине претвараче, а онда извршити демонстрацију или 

мерења у лабораторији; 

- Током трајања модула реализовати најмање један тест знања. 

Модуо: Електричне машине 

- На почетку модула објаснити сврху и намену појединих електричних машина; 

-Обрадити конструкцију, начин рада и режиме рада трансформатора; 

-Обрадити конструкцију, начин рада, пуштање у рад и регулацију брзине асинхроних мотора и мотора једносмерне струје; 

-Обрадиди конструкцију и начин рада синхроних генератора; 

-Посебно обрадити начин рада и регулацију машина малих снага; 

- Током реализације модула увек се придржавати истог принципа: теоретски објаснити начин рада и карактеристике а онда извршити 

демонстрацију или мерења у лабораторији; 

- Током трајања модула реализовати тест знања. 

Вежбе 

- По могућности, у једном термину радити једну вежбу, а највише пет вежби у једном циклусу; 

- Једна вежба се ради два спојена школска часа и за то време треба да се ураде сва мерења и обраде резултата; 

- Где год је могуће, лабораторијска мерења потврдити и рачунским путем, или урадити одговарајућу симулацију на рачунару; 

- У лабораторији треба да буде довољно радних места да за једним радним столом буду два до три ученика; 

- Почетак вежби усагласити са теоријском наставом тако да одговарајуће вежбе следе одмах након обраде теоријског градива; 

- Пре почетка рада у лабораторији ученике упознати са опремом и инструментима и дефинисати мерне грешке. Детаљно обрадити тему “ Обрада 

резултата мерења “; 

- Пре почетка мерења упознати ученике са инструментима и прибором који ће бити коришћен ( амперметром, волтметром, омметром , 

потенциометром, реостатом, изворима напајања... ) и објаснити им како се очитавају аналогни а како дигитални инстру-менти. 

Блок 

-По могућности блок поделити бар у четири целине, тако да блок птати ток теоријске наставе. 
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Образовни профил:Техничар за мехатронику 

Предмет: Моделирање са анализом елемената и механизама 

Разред: Tрећи 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи  102   102 

Недељни  3   3 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ:   

Оспособљавање ученика да моделира једноставне машинске елементе и механизме, симулира и анализира њихово кретање 

Оспособљавање ученика да помоћу програмског пакета анализира оптерећења машинских елемената 

Активности наставника:Излаже наставну јединицу усмено, презентује градиво презентацијом, демонстрира, прати рад ученика, модерира рад 

ученика, припрема наставне материјале, саставља задатке за рад, прати рад ученика, процењује њихове активности и постигнућа и оцењује их. 

Активности ученика:Прате  усмено излагање наставника, прате презентовање градива и демонстрацију наставних јединица, вежбају са 

припремљених наставних материјала, постављају питања, демонстрирају савладано градиво. 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  по 

теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. 

Моделирање 

карактеристичних 

машинских елемената 

 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

- моделира једноставније машинске 

елементе у одговарајућем програмском 

пакету 

Компјутерска графика, 

Енглески језик 

40 15 25 
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2. 
Израда склопова 

 
 

- помоћу програма изврши склапање 

компонената у склопове и механизме 

који су карактеристични за мехатронске 

системе 

Компјутерска графика, 

Нацртна геометрија, 

Техничко цртање, 

Енглески језик 

30 10 20 

3. 

Анализа оптерећења 

помоћу програмског пакета 

 

 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

- додели стандардним носачима 

карактеристичне профиле 

- Оптерети носаче концентрисаним 

силама, континуалним оптерећењем, 

моментима савијања и увијања 

- дискутује добијене деформације и опасне 

пресеке 

Компјутерска графика, 

Нацртна геометрија, 

Техничко цртање, 

Машински елементи, 

Технологија обраде, 

Енглески језик 

30 10 20 

4. 

Анализа кретања 

каратктеристичних 

механизама помоћу 

програмског пакета 

 

 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

- помоћу модула програмског пакета, 

додели одговарајућа кретања 

карактеристичним деловима механизма, 

дискутује их и симулира то кретање 

Компјутерска графика, 

Нацртна геометрија,  

Техничко цртање, 

Машински елементи, 

Технологија обраде, 

Енглески језик 

22 7 15 

Начини 

оцењивања 

Праћење остварености исхода, 

тестови знања, тестови практичних 

вештина 

Укупно: 102 42 60 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

− На почетку модула ученике упознати са циљевима и исходима, планом и начинима оцењивања, као и напредак других ученика уз 

одговарајућу аргументацију . 

− Модул се реализује кроз вежбе 3 часа*34 недеље = 102 

− Одељење се дели на групе по 10 ученика у групи, приликом реализације наставе 

− Место реализације наставе CAD кабинет 

− Користити програмске пакете последње генерације 
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Образовни профил: Техничар мехатронике 

Предмет: Роботика 

Разред: Трећи 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 68 / / / 68 

Недељни 2 / / / 2 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ: 

циљ наставе наставног предмета Роботика је да ученици стекну основна знања из области роботике као и разумевање места роботике у 

мехатроници. 

 

Задаци: 

- задаци наставног предмета Роботика су: 

- стицање основних знања из области примене робота; 

- стицање основних знања из подсистема робота и начина њиховог рада; 

- стицање основних знања из управљања роботима;  

- стицање основних знања из вештачке интелигенције; 

Активности наставника: 

Излаже наставну јединицу усмено, презентује градиво презентацијом, демонстрира, прати рад ученика, модерира рад ученика, припрема наставне 

материјале, саставља задатке за рад, прати рад ученика, процењује њихове активности и постигнућа и оцењује их. 

Активности ученика: 

 

Прате  усмено излагање наставника, прате презентовање градива и демонстрацију наставних јединица, вежбају са припремљених наставних 

материјала, постављају питања, демонстрирају савладано градиво 
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Ред. број 

теме 

/модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  по 

теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. 

Функционална структура 

робота 
 

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

- утврди број степени слободе робота 

- разликује подсистеме робота  

- објасни функцију извршних органа 

разних типова робота 

техничка механика са 

механизмима, 

електроника, основе 

електротехнике, 

машински елементи 

3 3 0 

2. 

Кинематика и динамика 

робота 
 

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

- утврди координатни систем робота 

- објасни могуће трансформације 

координатног система робота 

- дефинише директан кинематички 

проблем 

техничка механика са 

механизмима, 

електроника, основе 

електротехнике, 

машински елементи 

9 7 2 

3. 

Погонски системи и 

мерни системи код 

робота 

 

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

- разликује  погоне код робота  и њихову 

намену 

погонског и мерног система 

техничка механика са 

механизмима, 

електроника, основе 

електротехнике, 

машински елементи 

12 9 3 

4. 

Управљање роботима  

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

- објасни функцију управљачког система 

робота 

- објасни различите врсте управљања 

роботима 

- упореди различите врсте управљања 

роботима 

техничка механика са 

механизмима, 

електроника, основе 

електротехнике, 

машински елементи 
10 8 2 



Машинска школа „Радоје Дакић“ 2018 -2022. 

 

 

1118 

5. 

Сензорски системи код 

робота 
 

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

- објасни функцију сензорског система 

робота 

- наведе типове сензора код робота 

- разликује намену сензора код робота 

техничка механика са 

механизмима, 

електроника, основе 

електротехнике, 

машински елементи 

12 9 3 

6. 

Роботика и вештачка 

интелигенција 
 

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

- објасни појам вештачке интелигенције 

- објасни примену вештачке интелигенције у 

роботици 

техничка механика са 

механизмима, 

електроника, основе 

електротехнике, 

машински елементи 

6 4 1 

7. 

Извршни уређај  (ЕНД 

ефектор) индустријског 

робота 

 

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

- објасни функцију извршног уређаја 

индустријског робота 

техничка механика са 

механизмима, 

електроника, основе 

електротехнике, 

машински елементи 

8 6 2 

8. 

Примена робота  

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

-  разликује основне примене робоа у 

мехатронским системима 

техничка механика са 

механизмима, 

електроника, основе 

електротехнике, 

машински елементи 

8 6 2 

Начини 

оцењивања 

праћење остварености исхода, 

тестови знања, тестови 

практичних вештина 

Укупно: 68 53 15 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

Изучавањем овог предмета даје се могућност ученицима да упознају роботизацију савремене индустријске производње. Изучавањем овог градива 

ученици треба да упознају функционалну структуру робота и међусобну повезаност елемената структуре у функионалну целину, пренос кретања 

и оптерећења механизама робота током опслуживања производних система, управљањем роботима током раду и програмирање рада робота за 

одређене технолошке процесе. Основна карактеристика овог предмета је његова интердисциплинарност, што захтева увећани напор професора у 

припреми наставе и ученика за разумевање и усвајањем обређених појмова, јер је потребно повезати материју из више наставних области.  
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Четврти разред 

Образовни профил: Техничар мехатронике 

Предмет: Српски језик и књижевност 

Разред:  Четврти 

„Службени гласник РС-Просветни гласник:" бр. 10/2014 од 19.8.2014. 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок настава Укупно 

Годишњи 93 / / / 93 

Недељни 3 / / / 3 

 

Циљ и задаци предмета 

 

Циљ: 

- 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. 
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Задаци: 

- Настава језика (знања о језику, способност служење језиком и васпитна улога наставе језика). Ученици треба да:  

o овладају знањима о српском књижевном језику;  

o стекну вештине и способности његовог коришћења у општењу са другима, у писменом и усменом изражавању, приликом учења, 

образовања и интелектуалног развоја;  

o поштују матерњи ј, негују српски језик, традицију и културу српског народа, националних мањина, етничких заједница и других народа;  

o унапређују културу језичког општења, у складу са поштовањем расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне 

равноправности, са развијањем толеранције и уважавања различитости и са поштовањем и уважавањем других језика и других култура.  

- Настава књижевности (усвајање књижевних знања, развијање читалачких вештина и афирмисање васпитних вредности путем 

књижевности). Ученици треба да:  

o упознају репрезентативна дела српске књижевне баштине и дела опште књижевности, њихове ауторе, поетске и естетске вредности;  

o негују и развијају читалачке компетенције и интерпретацијске вештине посредством којих ће се упознавати са репрезентативним 

књижевним делима из историје српске и опште књижевности, читати их и тумачити у доживљајној и истраживачкој улози;  

o развијају литерарне афинитете и постану читаоци рафинираног естетског укуса који ће умети да на истраживачки, стваралачки и активан 

начин читају књижевна дела свих жанрова, вреднују их, говоре о њима и поводом њих;  

o усвоје хуманистичке ставове, уверења и систем вредности;  

o оспособе се за поуздано морално просуђивање, опредељивање за добро и осуду насилништва и нечовештва, одбацивање свих видова 

агресивног и асоцијалног понашања и за развијање самосвести и личне одговорности;  

o подстичу на саосећање са ближњима и одговорност према другом;  

o развију врлине разборитости и равнотеже и мудрости.  

- Општи задаци. Ученици треба да:  

o развијају и негују стваралачки и истраживачки дух у процесу учења и у примени стечених знања;  

o развијају и негују методичност и методичка поступања приликом овладавања сложеним и обимним знањима;  

o усаглашено са општим исходима учења, као и усклађено са узрастом и способностима, даље развијају знања, васпитне вредности и 

функционалне вештине које ће моћи да користе у даљем образовању, у професионалном раду и у свакодневном животу;  

o развијају лични и национални идентитет и осећање припадности држави Србији;  

o формирају вредносне ставове којима се чува национална и светска културна баштина;  

o буду оспособљени за живот у мултикултуралном друштву.  

Активности наставника: 

- мотивисање ученике за читање; 

- припремање и благовремено давањеученицима истраживачких задатака као помоћ приликом читања и разумевања  дела; 

- припремање наставних материјала; 
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- планирање активности на часу и тока часа; 

- објашњавање, тумачење, анализирање  нових садржаја и појмова; 

- подстицање активног учешћа ученика у раду на часу; 

- подстицање креативности ученика; 

- подстицање код ученика критичког развој мишљења и разумевања; 

- подстицањее активног учења; 

- подстицање учника  да повезују знања са другим областима и  ослањају се на претходно искуство; 

- инсистирање на практичној примени стечених знања  

- подстицање одговорности код ученика; 

- упућивање ученика на додатне изворе знања и могућности сазнавања; 

- неговање позитивне климе у одељењу; 

- омогућавање подстицајне средине за рад и учење; 

- охрабрибравање, помагање и подстицање ученика; 

- инсистирање на систематичности у раду и поштовању принципа и правила рада; 

- редовно вредновање рада и постигнућа сваког ученика; 

- самовредновање реализације програма ; 

- планирање новина и измена за следећу школску годину. 

Активности ученика: 

- редовно читање задате лектире; 

- припремње  радних материјала за часове обраде књижевних дела; 

- активно учествовање у дискусијама на часу; 

- активан приступање при излагању новог градива и изради задатака на часу; 

- самостално или уз помоћ наставника запажање, упоређивање, примена и повезивање градива ; 

- израда домаћих задатака; 

- активно учење; 

- тражење додатне подршке за градиво које нису разумели или их  додатно интересује; 

- редовно бележење у свеску свих  најважнијих чињеница и закључакае  са часа; 

- израда писмених задатака, тестова знања, правописних диктата, рецитовање стихова; 

- практична примена стечених знања; 

- повезивање знања са другим областима; 

- ослањање на претходно искуство; 

- самопроцењивање напретка . 
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Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

I Савремена поезија  

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- 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 

Историја 

Филозофија 

Ликовна 

култура 

Музичка 

уметност 

12 10 2 

II Савремена проза  

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- 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  

Историја 

Филозофија 

Ликовна 

култура 

Музичка 

уметност 

28 25 3 

III Савремена драма  

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- увиди разлику између традиционалне и  

савремене драме 

- упореди драмски  књижевни текст са другим 

облицима његове интерпретације 

- формулише личне утиске и запажања о драмском 

делу 

Историја 

Филозофија 

Ликовна 

култура 

Музичка 

уметност 

9 7 2 

IV 
Класици светске 

књижевности 
 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- препозна свевременост  обрађених тема 

- тумачи дела износећи своја запажања и утиске и 

образложења о њима 

Историја 

Филозофија 

Ликовна 

култура 

Музичка 

уметност 

10 8 2 
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V Синтакса  

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- одреди синтаксичке јединице и њихову функцију 

- одреди типове независних и зависних реченица, 

типове напоредних конструкција,  

- разуме појам конгруенције 

- познаје систем глаголских облика 

- примени правописне знаке у складу са језичком 

нормом 

- употреби знаке интерпункције у складу са 

језичком нормом 

страни језик 

7 6 1 

VI Правопис  

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- примени правописне знаке у складу са језичком 

нормом 

- употреби знаке интерпункције у складу са 

језичком нормом 

 

5 3 2 

VII Култура изражавања  

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- напише есеј поштујући структуру ове књижевне 

врсте 

- састави биографију, молбу, жалбу, приговор… 

- процењује вредност понуђених културних 

садржаја 

 

22 / 22 

Начини 

оцењивања 

• усмено испитивање 

- индивидуално 

- групна дискусија 

• тест знања 

• домаћи задатак 

• писмени задатак 

• есеј 

• ППТ презентација 

• праћење актиности на часу 

                                                                     Укупно: 93 59 34 
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Образовни стандарди: 

Основни ниво 

1. Област ЈЕЗИК  

2.СЈК.1.1.1. Има основна знања о језику уопште (шта је језик, које функције има); поштује свој језик и поштује друге језике; 

препознаје стереотипне ставове према језику. Разуме појам текста; разликује делове текста (увод, главни део, завршетак); 

препознаје врсте текстова (облике дискурса); има основна знања из социолингвистике: познаје појмове једнојезичности и 

вишејезичности (и зна одговарајуће језичке прилике у Србији); разуме појам језичке варијативности и препознаје основне 

варијетете.  

2.СЈК.1.1.2. Разликује књижевни (стандардни) језик од дијалекта; зна основне податке о дијалектима српског језика; има 

правилан став према свом дијалекту и другим дијалектима српског језика и према оба изговора српског књижевног језика 

(поштује свој и друге дијалекте српског језика и има потребу да чува свој дијалекат; подједнако цени оба изговора српског 

књижевног језика - екавски и (и)јекавски); има потребу да учи, чува и негује књижевни језик; познаје најважније граматике и 

нормативне приручнике и уме да се њима користи; зна основне податке о месту српског језика међу другим индоевропским и 

словенским језицима; има основна знања о развоју књижевног језика, писма и правописа код Срба.  

2.СЈК.1.1.3. Разликује правилан од неправилног изговора гласа; зна основну поделу гласова; има основна знања у вези са слогом 

и примењује их у растављању речи на крају реда; зна основна правила акценатске норме и уочава евентуалне разлике између 

свог и књижевног акцента.  

2.СЈК.1.1.4. Познаје врсте и подврсте речи; примењује норму у вези с облицима речи у фреквентним случајевима (укључујући и 

гласовне промене у вези с облицима речи); издваја делове речи у вези с облицима речи (граматичка основа и наставак за облик) у 

једноставнијим случајевима; издваја делове речи у вези с грађењем речи (префикс, творбена основа, суфикс) у једноставнијим 

случајевима; препознаје основне начине грађења речи; примењује норму у вези с грађењем речи (укључујући и гласовне промене 

у вези с грађењем речи); примењује постојеће моделе при грађењу нових речи.  

2.СЈК.1.1.5. Правилно склапа реченицу; разликује синтаксичке јединице; разликује активне и пасивне реченице; уме да 

анализира једноставније реченице грађене по основним моделима и проширене прилошким одредбама.  

2.СЈК.1.1.6. Има лексички фонд који је у складу са средњим нивоом образовања; прави разлику између формалне и неформалне 

лексике и употребљава их у складу са приликом; има основна знања о значењу речи; познаје основне лексичке односе 

(синонимију, антонимију, хомонимију); познаје метафору као лексички механизам; нема одбојност према речима страног 

порекла, али их не прихвата некритички и аутоматски; познаје појам термина и фразеологизма; познаје најважније речнике 

српског језика и уме да се њима користи.  

2. Област КЊИЖЕВНОСТ  

2.СЈК.1.2.1. Познаје ауторе дела из обавезног школског програма и локализује их у контекст стваралачког опуса и 

књижевноисторијски контекст.  
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2.СЈК.1.2.2. Познаје књижевнотеоријску терминологију и доводи је у функционалну везу са примерима из књижевних1 и 

неуметничких2 текстова предвиђених програмом.  

2.СЈК.1.2.3. У тумачењу књижевноуметничких и књижевнонаучних дела разликује методе унутрашњег и спољашњег приступа.  

2.СЈК.1.2.4. Уочава и примерима аргументује основне поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевних дела из 

обавезне школске лектире.  

2.СЈК.1.2.5. Уочава основне особине књижевности као дискурса и разликује га у односу на остале друштвене дискурсе.  

2.СЈК.1.2.6. Наводи основне књижевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и 

светске књижевности и повезује их са делима и писцима из обавезне лектире школског програма.  

2.СЈК.1.2.7. Анализира издвојене проблеме у књижевном делу и уме да их аргументује примарним текстом.  

2.СЈК.1.2.8. Користи препоручену секундарну литературу (књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, теоријску) и доводи је 

у везу са књижевним текстовима предвиђеним програмом.  

2.СЈК.1.2.9. На основу дела српске и светске књижевности формира читалачке навике и знања; схвата улогу читања у тумачењу 

књижевног дела и у изграђивању језичког, литерарног, културног и националног идентитета.  
1 Књижевни текстови обухватају књижевноуметничке и књижевнонаучне текстове. 
2 Под неуметничким текстовима подразумевају се текстови из науке о језику и науке о књижевности, научнопопуларни 

текстови из ових области и, по потреби, текстови из медија и других извора погодни за обраду градива из предмета Српски 

језик и књижевност. 

3. Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА  

2.СЈК.1.3.1. Говори разговетно, поштујући ортоепска правила књижевног језика; примењује књижевнојезичку акцентуацију или 

упоређује свој акценат са књижевним и труди се да је с њим усклади; течно и разговетно чита наглас књижевне и неуметничке 

текстове; изражајно чита и казује лакше књижевноуметничке текстове; у званичним ситуацијама говори о једноставнијим 

темама из области језика, књижевности и културе користећи се коректним језичким изразом (тј. говори течно, без замуцкивања, 

поштапалица, превеликих пауза и лажних почетака, осмишљавајући реченицу унапред) и одговарајућом основном 

терминологијом науке о језику и науке о књижевности, прилагођавајући приликама, ситуацији, саговорнику и теми вербална и 

невербална језичка средства (држање, мимику, гестикулацију); говори уз презентацију; има културу слушања туђег излагања; у 

стању је да с пажњом и разумевањем слуша излагање средње тежине (нпр. предавање) с темом из језика, књижевности и 

културе; приликом слушања неког излагања уме да хвата белешке.  

2.СЈК.1.3.2. Говорећи и пишући о некој теми (из језика, књижевности или слободна тема), јасно структурира казивање и повезује 

његове делове на одговарајући начин; разликује битно од небитног и држи се основне теме; саставља једноставнији говорени и 

писани текст користећи се описом, приповедањем и излагањем (експозицијом); уме укратко да опише своја осећања и доживљај 

књижевног или другог уметничког дела; сажето препричава једноставнији књижевноуметнички текст и издваја његове важне 

или занимљиве делове; резимира једноставнији књижевни и неуметнички текст.  
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2.СЈК.1.3.3. У расправи или размени мишљења на теме из књижевности, језика и културе уме у кратким цртама да изнесе и 

образложи идеју или став за који се залаже, говори одмерено, ослања се на аргументе, у стању је да чује туђе мишљење и да га 

узме у обзир приликом своје аргументације; пише једноставнији аргументативни текст на теме из књижевности, језика и 

културе.  

2.СЈК.1.3.4. Користи оба писма, дајући предност ћирилици; примењује основна правописна правила у фреквентним примерима и 

уме да се служи школским издањем Правописа; у писању издваја делове текста, даје наслове и поднаслове, уме да цитира и 

парафразира; саставља матурски рад поштујући правила израде стручног рада (употребљава фусноте и саставља садржај и 

библиографију); саставља писмо - приватно и службено, биографију (ЦВ), молбу, жалбу, захтев, оглас; зна да попуни различите 

формуларе и обрасце.  

2.СЈК.1.3.5. Има способност и навику да у различите сврхе (информисање, учење, лични развој, естетски доживљај, забава...) 

чита текстове средње тежине (књижевноуметничке текстове, стручне и научнопопуларне текстове из области науке о језику и 

књижевности, текстове из медија3); примењује предложене стратегије читања.  

2.СЈК.1.3.6. Разуме књижевни и неуметнички текст средње сложености: препознаје њихову сврху, проналази експлицитне и 

имплицитне информације, издваја главне идеје текста; прати развој одређене идеје у тексту; пореди основне информације и идеје 

из двају или више текстова.  

2.СЈК.1.3.7. Критички промишља књижевни и неуметнички текст средње сложености: разликује објективну/веродостојну 

чињеницу од ауторове интерпретације; процењује (и то образлаже) да ли аутор неуметничког текста износи све потребне 

информације и да ли даје довољне и веродостојне доказе за то што тврди; процењује да ли је аутор текста неутралан или 

ангажован односно пристрастан, и образлаже своју процену; препознаје говор мржње, дискриминације, бирократски језик, и има 

изграђен негативан став према њима; уме у једноставним примерима да понуди алтернативу бирократском језику.  

2.СЈК.1.3.8. Препознаје структуру, различите елементе, стилске одлике (експресивност, сликовитост, метафоричност) књижевног 

и неуметничког текста; препознаје конотативно значење речи у датом контексту и разуме сврху конотативног значења у 

књижевном и неуметничком тексту; одређује значење непознате речи на основу контекста и творбеног модела; разуме значај 

читања за богаћење лексичког фонда.  

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на средњем нивоу у свакој области.  
3 Текстови који су погодни за обраду градива из језика и књижевности. 

Средњи ниво 

1. Област ЈЕЗИК  

2.СЈК.2.1.1. Има шира знања о језику уопште (која су битна својства језика); препознаје јединице и појаве које припадају 

различитим језичким нивоима/подсистемима; има основна знања о писму уопште; има основна знања о правопису уопште 

(етимолошки - фонолошки правопис; граматичка - логичка интерпункција; графема - слово); има основна знања о језицима у 

свету (језичка сродност, језички типови, језичке универзалије). Разуме основне принципе вођења дијалога; разуме појам 
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говорног чина; разуме појам деиксе. Познаје одлике варијетета српског језика насталих на основу медијума и оних који су 

условљени социјално и функционално.  

2.СЈК.2.1.2. Зна основне особине дијалеката српског језика; зна основна правила екавског и (и)јекавског изговора; у 

једноставнијим случајевима пребацује (и)јекавску реч у екавски лик и обрнуто. Смешта развој књижевног језика код Срба у 

друштвени, историјски и културни контекст.  

2.СЈК.2.1.3. Познаје говорне органе и начин на који се гласови производе; зна да дели гласове по свим критеријумима; разуме 

појам фонеме; зна сва правила акценатске норме и уме да прочита правилно акцентовану реч; зна механизме фонолошки 

условљених гласовних промена (једначења сугласника по звучности и по месту творбе, сажимање и асимилацију вокала и 

губљење сугласника).  

2.СЈК.2.1.4. Има шира знања о врстама и подврстама речи; уме да одреди облик променљиве речи и да употреби реч у задатом 

облику; познаје појам морфеме; дели реч на творбене морфеме у једноставнијим случајевима и именује те морфеме; познаје 

основне начине грађења речи; примењује норму у вези с облицима речи у мање фреквентним случајевима.  

2.СЈК.2.1.5. Користи се свим синтаксичким могућностима српског језика; разликује безличне и личне реченице; анализира 

реченице грађене по различитим моделима; има шира знања о синтагми; препознаје основне врсте зависних предикатских 

реченица (типични случајеви); зна основно о напоредним односима, конгруенцији и негацији; разликује врсте независних 

предикатских реченица; разуме појам елипсе; има основна знања о употреби падежа и глаголских облика.  

2.СЈК.2.1.6. Има богат и уразноличен лексички фонд (укључујући и интелектуалну и интернационалну лексику и познавање 

најфреквентнијих интернационалних префикса и суфикса). Тај фонд употребљава у складу с приликом; види језик као низ 

могућности које му служе да изрази индивидуално искуство и усмерен је ка богаћењу сопственог речника; познаје 

хиперонимију/хипонимију, паронимију; разликује лексичке слојеве; познаје метонимију као лексички механизам.  

2. Област КЊИЖЕВНОСТ  

2. СЈК.2.2.1. Интерпретира књижевни текст увидом у његове интеграционе чиниоце (доживљајни контекст, тематско-мотивски 

слој, композиција, ликови, форме приповедања, идејни слој, језичко-стилски аспекти...).  

2.СЈК.2.2.2. Познаје књижевнотеоријску терминологију и књижевнотеоријска знања адекватно примењује у тумачењу 

књижевних дела предвиђених програмом.  

2.СЈК.2.2.3. Разликује методе унутрашњег и спољашњег приступа у интерпретацији књижевноуметничког и књижевнонаучног 

дела и адекватно их примењује приликом разумевања и тумачења ових врста дела.  

2.СЈК.2.2.4. Уочава и образлаже поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевноуметничких и књижевнонаучних 

дела у оквиру школске лектире; процењује да ли је сложенији књижевнонаучни текст (аутобиографија, биографија, мемоари, 

дневник, писмо, путопис...) добро структуриран и кохерентан, да ли су идеје изложене јасно и прецизно; уочава стилске 

поступке у књижевноуметничком и књижевнонаучном тексту; процењује колико одређене одлике текста утичу на његово 

разумевање и доприносе тумачењу значења текста.  
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2.СЈК.2.2.5. Образлаже основне елементе књижевности као дискурса у односу на остале друштвене дискурсе (нпр. 

присуство/одсуство приповедача, приповедни фокус, статус историјског и фиктивног итд.).  

2.СЈК.2.2.6. Приликом тумачења књижевноуметничких и књижевнонаучних дела из школског програма примењује знања о 

основним књижевноисторијским и поетичким одликама стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске 

књижевности.  

2.СЈК.2.2.7. Самостално уочава и анализира проблеме у књижевном делу и уме да аргументује своје ставове на основу 

примарног текста.  

2.СЈК.2.2.8. Активно користи препоручену и ширу, секундарну литературу (књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, 

теоријску) у тумачењу књижевноуметничких и књижевнонаучних дела предвиђених програмом.  

2.СЈК.2.2.9. На основу дела српске и светске књижевности развија читалачке вештине, способности и знања од значаја за 

тумачење и вредновање различитих књижевноуметничких и књижевнонаучних дела и за развијање језичког, литерарног, 

културног и националног идентитета; има изграђен читалачки укус својствен културном и образованом човеку.  

3. Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА  

2.СЈК.2.3.1. Говори у званичним ситуацијама, јавно и пред већим аудиторијумом о темама из области језика, књижевности и 

културе, користећи се књижевним језиком и одговарајућом терминологијом; учествује у јавним разговорима са више учесника; 

процењује слушаоца односно аудиторијум и обликује свој говор према његовим потребама и могућностима; има потребу и 

навику да развија сопствену говорну културу; с пажњом и разумевањем слуша теже излагање (нпр. предавање) с темом из језика, 

књижевности и културе; слуша критички, процењујући говорникову аргументацију и објективност.  

2.СЈК.2.3.2. Саставља сложенији говорени и писани текст (из језика, књижевности или слободна тема) користећи се описом, 

приповедањем и излагањем (експозицијом); у говореној или писаној расправи прецизно износи своје идеје и образлаже свој став; 

труди се да говори и пише занимљиво, правећи прикладне дигресије и бирајући занимљиве детаље и одговарајуће примере; 

уочава поенту и излаже је на прикладан начин; прецизно износи свој доживљај и утиске поводом књижевног или другог 

уметничког дела; сажето препричава сложенији књижевни текст и резимира сложенији књижевни и неуметнички текст на теме 

непосредно везане за градиво; пише извештај и реферат; примењује правописну норму у случајевима предвиђеним програмом.  

2.СЈК.2.3.3. Има способност и навику да у различите сврхе (информисање, учење, лични развој, естетски доживљај, забава...) 

чита теже текстове (књижевноуметничке текстове, стручне и научнопопуларне текстове из области науке о језику и 

књижевности, текстове из медија); има изграђен читалачки укус својствен културном и образованом човеку; примењује сложене 

стратегије читања; бира стратегију читања која одговара сврси читања.  

2.СЈК.2.3.4. Разуме сложенији књижевни и неуметнички текст: препознаје његову сврху; проналази експлицитне и имплицитне 

информације; издваја информације према задатом критеријуму; издваја главне идеје; прати развој одређене идеје; пореди 

информације и идеје из двају или више текстова да би разумео одговарајући значењски или стилски аспект према задатом 

критеријуму; анализира и тумачи оне системе мотивације који се у књижевном делу јављају при обликовању (карактеризацији) 
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ликова и изградњи догађаја (због бољег и потпунијег разумевања значења књижевног дела); тумачи (на нивоу разумевања) 

текстове ослањајући се на други текст/текстове.  

2.СЈК.2.3.5. Критички промишља сложенији књижевни и неуметнички текст: раздваја објективну чињеницу од ауторове 

интерпретације; процењује да ли је аутор текста неутралан или ангажован односно пристрастан, и образлаже своју процену; 

разликује експлицитне и имплицитне ауторове ставове; аргументовано вреднује да ли аутор сложенијег експозиторног или 

аргументативног текста погодног за обраду градива из језика и књижевности износи све потребне информације и да ли даје 

довољне и веродостојне доказе за то што тврди.  

2.СЈК.2.3.6. Процењује да ли је сложенији неуметнички текст погодан за обраду градива из језика и књижевности добро 

структуриран и кохерентан, да ли су идеје изложене јасно и прецизно; уочава стилске поступке у овим текстовима; процењује 

колико одређене одлике текста утичу на његово разумевање.  

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на напредном нивоу у свакој области.  

Напредни ниво 

1. Област ЈЕЗИК  

2.СЈК.3.1.1. Разуме да постоји тесна веза између језика и мишљења; јасан му је појам категоризације; познаје конверзационе 

максиме (квалитета, квантитета, релевантности и начина); разуме појам информативне актуализације реченице и зна како се она 

постиже; јасан му је појам текстуалне кохезије.  

2.СЈК.3.1.2. При подели речи на слогове позива се на правила; акцентује једноставније примере.  

2.СЈК.3.1.3. Има детаљнија знања о морфологији у ужем смислу и творби речи у српском језику (дели реч на творбене морфеме у 

сложенијим случајевима и именује те морфеме).  

2.СЈК.3.1.4. Има детаљнија знања о употреби падежа и глаголских облика; уме да анализира компликованије реченице грађене 

по различитим моделима; познаје специјалне независне реченице; познаје различита решења у вези с конгруенцијом.  

2.СЈК.3.1.5. Има основна знања о речницима и структури речничког чланка.  

2. Област КЊИЖЕВНОСТ  

2.СЈК.3.2.1. Чита, доживљава и самостално тумачи књижевноуметничка и књижевнонаучна дела из обавезног школског 

програма, као и додатне (изборне) и факултативне књижевноуметничке и књижевнонаучне текстове; током интерпретације 

поуздано користи стечена знања о стваралачком опусу аутора и књижевноисторијском контексту.  

2.СЈК.3.2.2. Влада књижевнотеоријском терминологијом и теоријска знања адекватно примењује у тумачењу 

књижевноуметничких и књижевнонаучних дела која су предвиђена школским програмом и других дела ове врсте различитих 

жанрова, изван школског програма.  

2.СЈК.3.2.3. У процесу тумачења књижевноуметничког и књижевнонаучног дела, одабира, примењује и комбинује адекватне 

методе унутрашњег и спољашњег приступа.  

2.СЈК.3.2.4. Уочава и тумачи поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевноуметничких и књижевнонаучних 
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текстова у оквиру школске лектире и изван школског програма; процењује и пореди стилске поступке у наведеним врстама 

текстова.  

2.СЈК.3.2.5. Разуме основне елементе књижевности као дискурса (пореди нпр. присуство/одсуство приповедача, приповедни 

фокус, статус историјског и фиктивног итд.) у односу на остале друштвене дискурсе и та сазнања употребљава у тумачењу 

књижевних дела.  

2.СЈК.3.2.6. Приликом тумачења и вредновања књижевноуметничких и књижевнонаучних дела примењује и упоређује 

књижевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске књижевности.  

2.СЈК.3.2.7. Самостално уочава и тумачи проблеме и идеје у књижевном делу и своје ставове уме да аргументује на основу 

примарног текста и литерарно-филолошког контекста.  

2.СЈК.3.2.8. У тумачењу књижевног дела критички користи препоручену и самостално изабрану секундарну литературу 

(књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, теоријску).  

2.СЈК.3.2.9. На основу дела српске и светске књижевности (у обавезном и сопственом избору) и секундарне литературе шири 

читалачка знања, примењује стратегије читања које су усаглашене са типом књижевног дела и са читалачким циљевима 

(доживљај, истраживање, стваралаштво); развија језички, литерарни, културни и национални идентитет.  

3. Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА  

2.СЈК.3.3.1. Дискутује о сложеним темама из језика, књижевности и културе; дискутује о смислу и вредностима књижевних 

текстова и о сврси и вредностима неуметничких текстова користећи стручну терминологију.  

2.СЈК.3.3.2. Излаже (у званичним ситуацијама, јавно и пред већим аудиторијумом) и пише о темама из области језика, 

књижевности и културе; има развијене говорничке (ораторске) вештине; претпоставља различите ставове аудиторијума и у 

складу с тим проблематизује поједине садржаје; препознаје и анализира вербалну и невербалну реакцију саговорника односно 

аудиторијума и томе прилагођава свој говор; слушајући говорника, процењује садржину и форму његовог говора и начин 

говорења.  

2.СЈК.3.3.3. Композиционо и логички складно пише стручни текст на теме из књижевности и језика, као и новински чланак.  

2.СЈК.3.3.4. Организује, класификује, уопштава и на сличан начин обрађује информације из књижевних и неуметничких текстова 

на основу задатог и/или самостално постављеног критеријума.  

2.СЈК.3.3.5. Продубљено критички промишља сложенији текст: процењује колико сложенији експозиторни текст успешно 

преноси информације публици којој је намењен, уочавајући које информације недостају; издваја доказну грађу на којој аутор 

аргументативног текста заснива своје ставове и одређује средства којима их износи; запажа ауторове грешке у закључивању и 

сл.  

2.СЈК.3.3.6. Процењује стилске поступке у књижевном и неуметничком тексту; пореди стилске поступке у два сложена текста 

(или више њих); тумачи њихову улогу у остваривању естетских и значењских одлика наведених врста текстова.  

2.СЈК.3.3.7. Изграђује свест о себи као читаоцу - развија читалачку ауторефлексију (разуме улогу читања у сопственом развоју; 
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има развијену, критичку свест о својим читалачким способностима...).  

НАПОМЕНА: Због преклапања у више наставних тема/модула  образовни стандарди ће бити прецизније одређени у оперативним 

(месечним)  плановима. 

Начин остваривања програма  

УВОДНА ОБЈАШЊЕЊА  

Зависно од разреда и садржаја годишњи фонд часова наставе овог предмета распоређен је тако да је за подручје књижевност издвојено око 60%, а 

за друга два (језик и култура изражавања) око 40% часова.  

У оквиру тог фонда планирани садржаји се обрађују са око70% часова. Осталих 30% часова предвиђено је за понављање, утврђивање, вежбање и 

систематизовање програма.  

Циљ и задаци чине целину и остварују се током четири године - систематски и континуирано - у свим предвиђеним програмско-тематским 

подручјима и видовима рада.  

Сви садржаји распоређени су по разредима, подручјима, областима и темама уз примену начела поступности, корелације, интеграције и 

примерености узрасту.  

Садржаји књижевности конкретизовани су по разредима, сегментима (књижевност и лектира), а обухватају књижевнотеоријско и 

књижевноисторијско проучавање књижевноуметничких дела и књижевности жанровски распоређених.  

Подручје језик обухвата изучавање језика као система. У садржаје овог подручја уграђени су елементи опште лингвистике и правописа.  

Подручје култура изражавања обухвата облике и врсте у области усменог и писменог изражавања (по разредима). У овој области планиране су 

говорне и писмене вежбе, домаћи задаци и писмени задаци, који треба да се раде наизменично ћирилицом и латиницом.  

Ради што успешније реализације бројних захтева и садржаја неопходна је и стална сарадња наставника српског језика и књижевности с 

наставницима других предмета (историје, сродних општестручних и ужестручних предмета), стручним сарадницима (школским библиотекаром - 

медијатекаром, педагогом, психологом) и органима (стручним активом и већима), родитељима ученика и међуопштинском (регионалном) 

просветно-педагошком службом; такође је корисна сарадња наставника и са одређеним институцијама (народном библиотеком, домом културе, 

биоскопом, локалним новинама, радио-станицом и др.).  

Квалитет и трајност знања, умења, вештина и навика ученика у многоме зависе од принципа, облика, метода и средстава који се користе у 

образовно-васпитном процесу. Због тога савремена настава српског језика и књижевности претпоставља остваривање битних задатака и садржаја 

програма уз максимално могућу мисаону активност ученика (субјеката у настави), поштовање одређених дидактичких принципа (посебно: свесне 

активности ученика, научности, примерености, поступности, систематичности и очигледности), као и адекватну примену оних наставних облика, 

метода, поступака и средстава чију су вредност утврдиле савремена пракса и методика наставе српског језика и књижевности (пре свега: разни 

видови групног и индивидуалног рада примерени могућностима ученика, методе - дијалошка, текстуално-графичке демонстрације и самосталних 

радова ученика, средства - уџбеници, приручници, разне врсте текстова и графичких приказа, графофолије, наставни и други филмови, радио и 

телевизијске емисије и сл.). Избор одређених наставних облика, метода, поступака и средстава условљен је, пре свега, наставним садржајем и 

циљевима (образовним, васпитним и функционалним), које треба остварити на једном часу српског језика и књижевности.  
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Редовна настава српског језика и књижевности изводи се у специјализованим учионицама и кабинетима за овај предмет, који треба да буду 

опремљени у складу са нормативима за средње стручне школе. Делимично, она се организује и у другим школским просторијама (библиотеци - 

медијатеци, читаоници, аудиовизуелној сали и сл.).  

У настави српског језика и књижевности користе се одобрени уџбеници и приручници и библиотечко-информацијска грађа од значаја за 

остваривање задатака и садржаја програма овог предмета, односно за систематско оспособљавање ученика за самостално коришћење разних 

извора сазнања у настави и ван ње.  

Програм обезбеђује адекватнији однос између часова обраде и других типова часова. Створени су предуслови за креативно испољавање 

наставника и прилагођавање васпитно-образовног рада различитим ситуацијама у пракси, као и за појачавање стваралачке сарадње наставника и 

ученика.  

КЊИЖЕВНОСТ  

Ово програмско-тематско подручје обухвата најзначајнија дела из српске и светске књижевности, која су распоређена у књижевноисторијском 

континуитету од старог века до данас.  

Од историјског континуитета одступа се само у поглављу проучавање књижевног дела, као и у поглављу лектира.  

Наставник српског језика и књижевности у средњим стручним школама треба да пође од претпоставке да је ученик у основној школи стекао 

основна знања:  

- из теорије књижевности: тема, мотив, фабула; лик, карактер; структура прозног књижевног дела; књижевни родови и врсте;основна 

језичкостилска изражајна средства; усмена и писана књижевност; структура лирске песме; стих, строфа, рима, ритам; структура драмског дела; 

дијалог, монолог, драмска врста, драма и позориште, филм, радио-драма, телевизијска драма;  

- из основа сценске и филмске културе: слика, реч, звук, филмска музика, ситуација, радња, јунаци филма, елементи филмског израза, филмске 

врсте, од синопсиса до сценарија; филм, телевизија, књижевност (сличност и разлике).  

Са стеченим знањима, која се у програму средњих стручних школа проширују и продубљују, ученик може активно да учествује у интерпретацији 

књижевног дела.  

Проучавање књижевног дела дато је, такође посебно место у IV разреду, када су ученици зрелији и способнији за упознавање слојевитије 

структуре књижевноуметничког дела и књижевних методологија.  

Интерпретативно-аналитички методички систем је основни вид наставе књижевности и њега треба доследно примењивати приликом упознавања 

ученика са изабраним књижевним делима која су предвиђена програмом. Наравно, не треба очекивати да се сва програмом предвиђена дела 

обрађују на нивоу интерпретације као најпотребнијег аналитичко-синтетичког приступа књижевном делу. Наставник треба да процени на којим 

ће делима радити интерпретацију, а на којим осврт, приказ или, пак, проблемско-стваралачки методички систем.  

Нема сумње да овакав програм књижевности у средњим стручним школама повремено тражи и примену експликативног методичког система када 

се мора чути наставникова реч, и то најчешће приликом давања информација о епохама које се проучавају, као и у свим другим ситуацијама у 

којима наставник не може рачунати на ученикова предзнања (на пример: основне информације о почецима писмености, да је његов говор модел 

правилног, чистог и богатог језика каквом треба да теже његови ученици).  
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Књижевна дела из програма лектира имају равноправан третман са делима из обавезног програма књижевности и обрађују се по истом 

методичком систему. Треба напоменути да се из лектире која је дата по избору ученика и наставника не морају обрадити сви писци, већ 

књижевно дело оног писца за које се опредељују ученици и наставник.  

ЈЕЗИК  

Програм наставе језика у средњим стручним школама конципиран је тако да омогући ученицима стицање знања и о језику као друштвеној појави 

и о језику као систему знакова. Циљ је да ученици, поред знања о свом матерњем језику, стекну и опште лингвистичка односно 

социолингвистичка знања неопходна образованом човеку. Ова општа знања су функционално повезана са наставом матерњег језика. Главни део 

тих знања обрађује се у сегменту општи појмови о језику (на почетку програма за први и на крају програма за четврти разред). Као у уводном 

делу сегмента књижевни језик (у првом разреду) и сегменту језички систем и науке које се њиме баве; али се општи појмови обрађују и током 

целе наставе - у вези са одговарајућим партијама о српском као матерњем језику. Инсистирање на једном теоријски и методички вишем нивоу 

изучавању језичких појава даје нови квалитет настави која обухвата и знања с којима су се ученици сретали у основној школи. Ова знања, поред 

своје општеобразовне вредности и значаја за олакшавање и побољшавање наставе српског језика, треба да послуже и лакшем савлађивању 

градива из страних језика.  

У сегменту програма посвећеног организацији и функционисању језичког система не обрађују се само чисто граматички аспекти језичког система 

већ се обухватају и функционални аспекти. Зато су, између осталог, у синтаксу унети и елементи лингвистике текста и граматике. Посебан је 

значај дат лексикологији (која се надовезује на део о творби речи), и то не само да би ученици стекли више знања о речничком благу свога језика 

него и да би развили правилан однос према разним појавама у лексици.  

У обради свих сегмената програма треба се надовезивати на знања која су ученици стекли током претходног школовања. Међутим, овде није реч 

о простом обнављању и утврђивању раније стечених знања, него о добијању целовите слике о српском језику, и као што је већ речено, о усвајању 

једног квалитативно вишег приступа проучавању језичке организације и језичких законитости.  

Веома је важно да се настава језика повеже са осталим деловима овог наставног предмета. Наиме, ова настава пружа лингвистичка знања која ће 

бити подлога за тумачење језика и стила књижевних дела, с тим што ова дела пружају и одговарајући материјал за уочавање естетске функције 

језика. С друге стране, настава језика се мора повезати и са наставом културе изражавања. Тиме ће лингвистичка знања (о акценатском систему, 

творби речи, лексикологији, синтакси итд.), као и проучавање правописа, допринети да ученици боље и поступније усвоје књижевнојезичку 

норму и да побољшају своје изражајне способности.  

КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА  

Вежбе у усменом изражавању треба у средњим стручним школама да дају одређени степен правилне артикулације, дикције, интонације, ритма и 

темпа у читању и казивању лирског, епског и драмског текста. Ове се вежбе, по правилу, реализују у току обраде књижевног текста на тај начин 

што ће наставник, директно, својим читањем, говорењем или уз помоћ снимка, анализирати одговарајуће елементе правилног усменог 

изражавања како би их ученици уочили. Стечена сазнања трансформишу се у вештине и умења на тај начин што ученици интерпретирањем 

књижевних текстова настоје да сами достигну одговарајући степен вештине и умења ове врсте. Стечене способности се даље увежбавају 
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различитим облицима усменог изражавања ученика (извештавање, расправљање, реферисање и др.). Већина предвиђених облика ове наставе 

непосредно се укључује у наставу књижевности или примене за израду писмених састава.  

 Диференцирање функционалних стилова ваља обављати на узорцима које је наставник одабрао. Да би ученик био оспособљен да свој језик и 

начин изражавања подеси врсти писменог састава (излагања), треба да напише конкретан састав (припреми излагање). Вежбе ове врсте треба 

понављати све док сваки ученик не буде оспособљен да се служи одређеним облицима изражавања. Да би се постигао већи наставни учинак, 

корисно је наћи неопходну психолошку мотивацију. Због тога ученике треба обавестити не само о коначном циљу који се жели постићи 

одређеним системом вежбања него и о сврсисходности појединих парцијалних вежбања која чине интегралну целину. Тако, на пример, ако су 

ученици обавештени да ће следећи писмени задатак бити у форми расправе или приказа, онда и конкретне вежбе треба да буду подређене том 

циљу. Наставник ће на одабраном моделу конкретног облика изражавања показати ученицима његове битне карактеристике, подразумевајући ту 

и примереност језика и стила. После тога ученици у форми домаћег задатка чине прве покушаје да самостално напишу састав одређене врсте. 

Читањем и коментарисањем домаћих задатака ученици се даље оспособљавају у писменом изражавању и овладавању одређеним врстама састава. 

Када је наставник стекао утисак да су сви ученици релативно овладали одређеном врстом писменог изражавања, утврђује час израде школског 

писменог задатка. Резултати таквог поступка показују се у школском писменом задатку, па се на основу њих планира даљи рад на усавршавању 

културе изражавања ученика. Ако више ученика не постигне одређени успех, цео се процес понавља.  

Оквирни број часова који је предвиђен за усмено и писмено изражавање означава укупно време, а не и број вежби у току наставне године 

(препоручује се организовање већег броја краћих вежби с прецизно одређеним циљевима).  

Током наставне године ученицима се дају писмени задаци (у складу са облицима и врстама наведеним у програму културе изражавања). По 

правилу, наставник је обавезан да прегледа и анализира задатке свих ученика. Одабрани задаци (не само најуспешнији) читају се и коментаришу 

на часу (делу часа). Поред писмених, у складу са захтевима програма, наставник даје ученицима и друге врсте конкретних домаћих задатака 

(усмених, практичних - примерених могућностима ученика и њиховој оптерећености разним обавезама).  

Израда школског писменог задатка, по правилу, траје један час. Изузетно, кад то поједини облици писменог изражавања изискују, израда задатака 

може трајати и дуже од једног часа.  
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Образовни профил:Техничар мехатронике 

Предмет: Енглески језик 

Разред: Четврти 

Службени гласник РС-Просветни гласник:(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 62 / / / 62 

Недељни 2 / / / 2 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ:  

Ученици: 

- развијају језичке вештине: слушање, читање, говор, писање у оквиру теме  

- активирају и развијају речник у оквиру теме 

- изражавају *комуникативне функције  у оквиру теме 

- стичу и примењују *знања о језику  у оквиру теме 

*  Комуникативне функције 

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 
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13. Изрицање забране и реаговање на забрану 

14. Изражавање припадања и поседовања 

15. Скретање пажње 

16. Тражење мишљења и изражавањеслагања и неслагања 

17. Тражење и давање дозволе 

18. Исказивање честитки 

19. Исказивање препоруке 

20. Изражавање хитности и обавезности 

21. Исказивање сумње и несигурности 

* Знања о језику 

ИМЕНИЦЕ  

Множина сложеница 

Множина именица страног порекла  

Члан (одређени и неодређени) 

Везници 

Повезивање зависне реченице са главном (when, that, while, because, although, though, since, after, as, if, until, as if, as though, so that, in order that)  

Творба речи 

Суфикси за прављење придева (- able, - ary, - ful, - less, - ous, - ic, - ical…) 

Сложенице:именице (breakdown, software, passer- by…) и придеви  (blue- eyed, short- sleeved …)  

ГЛАГОЛИ 

Обнављање обрађених глаголских времена  (Simple and continuous forms) 

Пасивне конструкције  

Must have/ could have/can’t have (спекулисање о прошлости)  

РЕЧЕНИЦА 

Неуправни говор (са слагањем времена, различити типови реченица)  

Погодбене реченице (кондиционал трећи)  

Жеље које се односе на садашњост, прошлост, будућност  (I wish/If only/It’s time /I’d rather) 

Задаци: 

Оперативни задаци на нивоу језичких вештина  

СЛУШАЊЕОспособљавање ученика за разумевање усменог говора. 

ЧИТАЊЕОспособљавање ученика за функционално читање и разумевање различитих, узрасно и садржајно примерених врста текстова ради 

информисања, извршавања упутстава и остварења естетског доживљаја (читање ради личног задовољства). 
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ГОВОР  Оспособљавање ученика за кратко монолошко излагање и за учешће у дијалогу на страном језику. 

ПИСАЊЕ   Оспособљавање ученика за писање краћих текстова различитог садржаја. 

СОЦИОКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА   Стицање и овладавање социокултурним компетенцијама неопходним за писану и усмену употребу 

језика. 

МЕДИЈАЦИЈА И ПРЕВОЂЕЊЕ   У ситуацији када посредује између особа (вршњака или одраслих) које не могу да се споразумевају, у 

неформалним ситуацијама, сажимајући и делом преводећи,  ученик може да користи  усмену медијацију или писану медијацију и превођење. 

Активности наставника: 

-  Даје упутства и објашњења ученицима, бележи и благовремено обавештава ученике о њиховом напретку. 

Активности ученика: 

- Разуме разговетан говор или краћи текст о теми. 

- Учествује у разговору о теми. 

- Може да напише или каже кратке одговоре на питања из дате теме. 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. 
Животне приче и 

догађаји  

2.СТ.1.5.2 

2.СТ.2.5.2 

2.СТ.1.4.2 

2.СТ.2.4.2 

2.СТ.1.2.5 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.1.4 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.4.4 

На крају наставне теме ученик ће бити у стању да: 

говори о утицају рекламирања и укусу хране, разуме 

текст о дану заљубљених и одломак из књиге, и 

употреби граматичке јединице: the passive, have 

something done, reported speech,   примени знање 

стечено на часовима на конкретним примерима кроз 

вежбу, уз помоћ модела напише формално писмо 

(жалбу).Ученик ће бити у стању да: на основу урађене 

контролне вежбе сагледа у којој мери је савладао 

наставне јединице обрађене и утврђене на  

претходним часовима. 

Српски језик и 

књижевност 

20 10 10 

2. 
Свакодневни живот 

младих 

2.СТ.1.5.2 

2.СТ.2.5.2 

2.СТ.1.4.2 

2.СТ.2.4.2 

На крају наставне теме ученик ће бити у стању да: 

разуме текст о важнимодлукама младих, говори о 

неједнакости, препозна и употреби граматичке 

јединице:трећи кондиционал, I wish, if only,Must have/ 

Српски језик и 

књижевност 
19 8 11 
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2.СТ.1.2.5 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.1.4 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.4.4 

could have/can’t have (спекулисање о прошлости), 

Повезивање зависне реченице са главном (when, that, 

while, because, although, though, since, after, as, if, until, 

as if, as though, so that, in order that), примени знање 

стечено на часовима на конкретним примерима кроз 

вежбу, уз помоћ модела напише аргументативни есеј. 

Ученик ће бити у стању да: на основу урађеног 

писменог задатка сагледа у којој мери је савладао 

наставне јединице обрађене и утврђене на  

претходним часовима, на основу урађене исправке 

писменог задатка сагледа грешке које је правио и 

научи оно што није знао. 

3. Друштво и породица 

2.СТ.1.5.2 

2.СТ.2.5.2 

2.СТ.1.4.2 

2.СТ.2.4.2 

2.СТ.1.2.5 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.1.4 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.4.4 

Ученик ће бити у стању да: на основу урађеног 

писменог задатка сагледа у којој мери је савладао 

наставне јединице обрађене и утврђене на  

претходним часовима, на основу урађене исправке 

писменог задатка сагледа грешке које је правио и 

научи оно што није знао. 

На крају наставне теме ученик ће бити у стању да: 

разуме текст о уметницима, говори о уметности и 

фестивалима, препозна и употреби граматичке 

јединице: participle clauses, determiners,  примени 

знање стечено на часовима на конкретним примерима 

кроз вежбу. Ученик ће бити у стању да: на основу 

урађене контролне вежбе сагледа у којој мери је 

савладао наставне јединице обрађене и утврђене на  

претходним часовима. 

Ученик ће бити у стању да: сагледа у којој мери је 

савладао наставне јединице обрађене и утврђене на  

претходним часовима. 

Српски језик и 

књижевност 

15 6 9 
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4. Језик струке 

2.СТ.2.2.5 

2.СТ.2.5.2 

2.СТ.2.3.5 

 

Ученик ће бити у стању да: прочита и преведе 

текстове о својој струци, одговори на питања о 

текстoвима обрађеним на  часовима чија је тема језик 

струке, преприча текстове, употреби речи везане за 

језик струке у конкретним примерима. 

Српски језик и 

књижевност 

8 5 3 

Начини 

оцењивања 

усменим путем, контролна 

вежба, писмени задатак, 

посматрање активности на часу 

Укупно: 62 29 33 

 

Образовни стандарди: 

• 2.СТ.1.5.2Саставља кратке, разумљиве реченице користећи једноставне језичке структуре. 

• 2.СТ.2.5.2Правилно разуме и користи већи број сложенијих језичких структура. 

• 2.СТ.1.4.2 Пише приватно писмо о аспектима из свакодневног живота (нпр. Описује људе, догађаје, места, осећања). 

• 2.СТ.2.4.2 У приватној преписци, тражи или преноси информације, износи лични став и аргументе 

• 2.СТ.1.2.5 Разуме кратке адаптиране одломке књижевних дела, и друге поједностављене текстове који се односе на 

цивилизацијске тековине, културу и обичаје свог и других народа. 

• 2.СТ.1.3.7 Излаже једноставне, блиске садржаје у вези са културом и традицијом свог и других народа. 

• 2.СТ.1.1.4Схвата смисао прилагођеног аудио и видео записа у вези с темама из свакодневног живота (стандардни говор, 

разговетни изговор и спор ритам излагања 

• 2.СТ.1.4.4 Пише једноставне текстове према моделу, уз помоћ илустрација, табела, слика, графикона, детаљних 

упутстава. 

• 2.СТ.2.2.5 Проналази специфичне појединости у дужем тексту са претежно сложеним структурама, у коме се износе 

мишљења, аргументи и критике(нпр. новински чланци и стручни текстови). 

• 2.СТ.2.3.5 Излаже већ припремљену презентацију о темама из свог окружења или струке. 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

1. слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом који чита наставник или који ученици чују са звучих записа;. 

2. рад у паровима, малим и великим групама (мини-дијалози, игра по улогама, симулације,  итд.); 

3. мануалне активности (израда паноа, презентација, зидних новина, постера за учионицу или родитеље и сл.); 

4. дебате и дискусије примерене узрасту (дебате представљају унапред припремљене аргументоване монологе са ограниченим трајањем, док 

су дискусије спонтаније и неприпремљене интеракције на одређену тему); 
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Образовни профил:Техничар мехатронике 

Предмет:Физичко васпитање 

Разред: Четврти 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи  62   62 

Недељни  2   2 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ:  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 специфичним 

условима живота и рада. 

Посебни циљеви предмета: 

- 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. 

Активности наставника:Уупознаје ученике са циљевима и исходима наставе / учења, планом рада и начинима оцењивања; даје информације о 

наставној јединици, демонстрира је, прати вежбање ученика, континуирано прати њихов рад и напредак и оцењује их , организује групна 

такмичења ученика 

Активности ученика:Прате  усмено излагање наставника, прате презентовање градива и демонстрацију наставних јединица, вежбају, постављају 

питања, демонстрирају савладано градиво, учествују у групним такмичењима 
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Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  по 

теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. 

Здравствена култураи 

физичка активност, као 

основа за реализовање 

постављених циљева и 

исхода;  

 

 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- 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. 

Екологија, 

биологија 

2 2 / 

2. 

Развој моторичких и 

функционалних 

способности човека, 

као основа за 

реализовање 

постављених циљева и 

исхода 

 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- 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; 

Екологија, 

биологија 

4 / 4 

3. 

Усвајање знања, умења 

и вештина из 

спортских грана и 

дисциплина као основа 

за реализовање 

постављених циљева и 

исхода 

Атлетика 

 

 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

-  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 

Екологија, 

биологија 

14 / 14 
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4. 

Спортска гимнастика: 

(Вежбе на справама и 

тлу) 

 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- 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 

Екологија, 

биологија 

10 / 10 

5. 

Спортска игра (по 

избору) 

-рукомет 

-фудбал 

-кошарка 

-одбојка 

 

 

 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- 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 активностимаи 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 

Екологија, 

биологија 

26 / 26 
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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 којме вежба, 

рекреира се и бави се спортом, што преноси у 

свакодневни живот; 

6. 

Физичка, односно 

спортска активност: у 

складу са 

могућностима школе. 

 

 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- Учествује на школском такмичењу и у систему 

школских спортских такмичења. 

 

6 / 6 

Начини 

оцењивања 

Праћење напретка ученика 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 

спортскимиграма  

Укупно: 62 2 60 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

• 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 позитиво утичу на статус њиховог организма, с обзиром 

на карактеристике њихове професије, а које негативно утичу на здравље; 
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• 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.  

• 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; 
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• 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 ; 

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(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). 

ПОСЕБНЕ АКТИВНОСТИ 

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

-   Два целодневна излета са пешачењем 

- Iразред до 12км (укупно у оба правца); 

- IIразреддо 14 км (укупно у оба правца); 

- IIIразредdo 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. 
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Образовни профил: Техничар мехатронике  

Предмет: Математика 

Разред: Четврти 

Службени гласник РС-Просветни гласник:10/2014 од19.8.2014.године, ступио на снагу  27.8.2014. 

 

Годишњи и недељни фонд часова   

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 93 / / / 93 

Недељни 3 / / / 3 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ наставе математике је да ученици усвојезнања,развијувештине, формирају ставове потребне за схватање појава и законитости у природи, 

решавање разноврсних задатака из струке и свакодневног живота, наставак математичког образовања и самообразовања и развијање личности 

ученика. 

Задаци наставе математике су: 

- 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 простори разумевање узајамних односа геометријских фигура 

- Развијање систематичности, уредности, прецизности, темељности, истрајности, критичности у раду; 

- Оспособљавање за примену стечених знања како у математици тако и у осталим предметима; 

- Формирање математичке културе која подразумева свест о универзалности и примени математике и математичког начина мишљења; 

- Развијање способности потребних за решавање проблема и нових ситуација у процесу рада и свакодневном животу. 

Активности наставника: 

- редовно пратити рад и залагање ученика на часу, 

- водити рачуна о индивидуализацији приступу ученику, 

- подстицати ученике да опажају, примењују, препознају, упоређују, изводе закључке,  повезују знања са другим областима и другим 

предметима, решавају проблеме, практично примењују омогућити подстицајну средину за рад и учење, 

- охрабрује, помаже и подстиче ученике, 

- инсистирати на систематичности у раду и поштовању принципа и правила рада, 
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- инсистирати на практичној примени стечених знања, 

- оцењивањем мотивисати ученике за учење, 

- оцењивањем проценити ниво постигнућа ученика. 

Активности ученика: 

- активан приступ при излагању новог градива и изради задатака на часу, 

- практична примена стечених знања, 

- активно учешће у раду, 

- самопроцењивање напретка, 

- навести очекиване активности ученика с обзиром на тему ( запажа, упоређује, примењује, повезује, решава проблем, организује, 

повезује знања са другим областима, ослања се на претходно искуство.... ). 

 

Ред. 

број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова 

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1 

 

ФУНКЦИЈЕ 

2.МА.1.1.5. 

2.МА.1.1.6.  

2.МА.1.3.2. 

2.MA.2.1.6.  

2.МА.2.1.7.  

2.МА.2.3.3.  

2.МА.2.3.4.  

2.МА.2.3.5. 

2.МА.3.1.5.  

2.МА.3.3.3.  

2.МА.3.3.4. 

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

-разликује графике елементарних функција 

и објасни њихове особине, читајући са 

графика;  

-дефинише функцију и врсте функција (1-

1, НА и  бијекција); 

-користи експлицитни и имплицитни 

облик функције; 

-одреди сложену функцију две дате задате 

функције; 

-одреди домен, нуле и знак испита парност 

реалних функција; 

-одреди инверзну функцију дате функције, 

једноставније функције; 

-наведе основне особине о граничним 

вредностима и примени их  у једноставним 

Основи 

електротехнике, 

Физика, 

Хемија 

27 10 17 
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примерима израчунавања; 

-израчуна граничну вредност функције  

примењујући основне особине  о граничној 

вредности функције и  неке значајне  

граничне вредности; 

-испита понашање функције на 

“крајевима” области дефинисаности, 

одреди асимптоте, ако постоје,  и то 

графички прикаже; 

-одреди асимптоте дате функције. 

2 

 

ИЗВОД ФУНКЦИЈЕ 

2.МА.1.3.3.  

2.МА.1.3.4. 

2.МА.2.3.6.  

2.МА.2.3.7. 

2.МА.3.3.5. 

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

-дефинише извод и  наведе његову 

геометријску и механичку интерпретацију; 

-објасни проблем тангенте у датој тачки и 

проблем брзине;  

-примени таблицу извода елементарних 

фунција;  

-израчуна извод збира, разлике, производа 

и количника функција и одреди извод 

сложене функције (Примени правила 

диференцирања); 

-напише једначине тангенте и нормале 

кроз дату тачку  дате криве ; 

-одреди екстремне вредности функције 

помоћу  извода функције; 

-испита монотоност  функције помоћу  

извода функције; 

-испита и нацрта графике   једноставнијих  

функција. 

Физика, основи 

електротехнике, 

програмирањем 

27 10 17 

3 
 

ИНТЕГРАЛИ 
2.МА.2.3.8.  

2.МА.3.3.6.  

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

Физика, основи 

електротехнике, 
27 11 16 
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-одреди примитивну функцију дате 

функције; 

-примени особине неодрешеног интеграла; 

-примени правила и сведе на табличне 

интеграле; 

-примени методе замене; 

-примени метод  парцијалне интеграције; 

-примени формулу за израчунавање 

одређеног интеграла; 

-наведе особине одређеног интеграла 

ипримени на израчунавање одређеног 

интеграла; 

-примени одређени интеграл на 

израчунавање површине равних фигура; 

-израчуна   запремину обртног тела;  

-израчуна дужину лука криве.   

механика  

4 
Писмени задаци са 

исправком 
   12 / 12 

Начини 

оцењивања 

1. усмену проверу знања, 

2. писмене задатке, 

3. контроолне вежбе, 

4.посматрање активности 

на часу. 

Укупно: 93 31 62 

 

Образовни стандарди: 

2.МА.1.1.5. Решава једноставне проблеме који се своде на линеарне и квадратне једначине. 

2.МА.1.1.6. Решава једноставне проблеме који се своде на линеарне неједначине и једноставне квадратне неједначине. 

2.МА.1.3.2. Разуме појам, израчунава вредност, користи и скицира график линеарне, квадратне, степене, експоненцијалне, логаритамске и 

тригонометријских функција синуса и косинуса. 

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

2.МА.2.1.7. Решава квадратнеи једноставне рационалне неједначине. 
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2.МА.2.3.3. Уме да скицира графике елементарних функција и да их трансформише користећи транслације и дилатације дуж координатних оса. 

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

2.МА.2.3.5. Разуме концепт непрекидности и израчунава једноставне граничне вредности функција. 

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

2.МА.3.3.3. Користи елементарне функције за решавање проблема.* 

2.МА.3.3.4. Израчунава граничне вредности функција и решава проблеме користећи својства непрекидности функција. 

2.МА.1.3.3. Анализира графички представљене функције (одређује нуле, знак, интервале монотоности, екстремне вредности и тумачи их у 

реалном контексту). 

2.МА.1.3.4.У функцијама које су представљене графички или табеларно, анализира, примењује и приближно израчунава брзину промене помоћу 

прираштаја.* 

2.МА.2.3.6. Разуме концепт извода функције и примењује га у проблемским ситуацијама.* 

2.МА.2.3.7. Решава проблеме минимума и максимума користећи извод функције. 

2.МА.3.3.5. Решава проблеме и доноси закључке анализирајући функције користећи диференцијални рачун. 

2.МА.2.3.8. Разуме концепт одређеног интеграла и његову примену у једноставнијим ситуацијама. 

2.МА.3.3.6. * Решава проблеме применом интегралног рачуна (површине равних фигура,  запремине тела, дужине кривих, *[функција расподеле и 

својства случајних   променљивих]). 

Начин остваривања програма :  

Настава се изводи са целим одељењем у учионици . 

Поред обавезних писмених  задатака реализују се и писмене провере знања у облику тестова и контролних вежби.  

У реализацији садржаја програма поред традиционалних метода  дијалошка са фронталним  

обликом рада  комбинују се и различите методе активног учења ,учење кроз пажљиво  

конструисане активности, учење кроз рад, извршавање задатака и личну акцију  

која треба да доведе  до постављених исхода на основу којих се врши вредновање рада ученика.  
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Образовни профил: Техничар мехатронике  

Предмет: Социологија са правима грађана 

Разред: Четврти 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи                     62 / / 62 

Недељни 2 / / 1 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ: Стицање основних знања о друштву, њеној структури, држави и њеним органима, Уставу, као највишем правном акту у држави, и значају 

права и слобода грађана, што је темељ сваког демократског друштва државе. 

Активности наставника: Да излаже, објашњава, тумачи, даје примере, поставља питања. 

Активности ученика: Да слуша, одговара на питања. 

  

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 

Исходи по наставној 

теми/модулу 
Корелација 

Број 

часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1 Структура и организација друштва  

Да ученици разумеју који су 

елементи друштва састављени 

и које су везе између ових 

елемената 

Са Уставом и 

правима грађана 
20 15 5 

2 Држава и политика  

Упознати везу између државе и 

политике, која представља 

вештину владања, тражећи 

одговоре на питања ко влада, у 

чијем се интересу врши власт и 

Са Уставом и 

правима грађана 

6 4 2 
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која су средства владавине 

3 Устав и права грађана  

Да ученици схвате значај 

Устава, као највишег правног 

акта у држави, суштину 

владавине права, значаја 

демократије у друштву 

државних органа, преко којих 

се врши државна власт 

Са Уставом и 

правима грађана 

22 16 6 

4 Људска права и слободе  

Да упознају ученике са правима 

и слободама које припадају 

држави, без којих нема 

грађанског друштва и 

демократске државе 

гарантоване највишим правним 

актом - Уставом 

Са Уставом и 

правима грађана 

8 6 2 

5 Култура и друштво  

Веза између културе и друштва 

је начин живота његових 

чланова, скуп идеја и навика 

које уче, деле и преносе са 

нараштаја на нараштај 

Са Уставом и 

правима грађана 

6 4 2 

Начини 

оцењивања 

Усменим путем, писмени задатак, 

посматрање активности на часу 
Укупно::  62 45 17 

 

 

  



Машинска школа „Радоје Дакић“ 2018 -2022. 

 

 

1153 

Образовни профил: Техничар мехатронике 

Предмет: Грађанско васпитање 

Разред: Четврти 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 35 / / / 35 

Недељни 1 / / / 1 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ: Подстицање одговорног односа према даљем професионалном образовању, усавршавању и тражењу посла 

Задаци: Наставник даје кратко образложење шта значи појам професионално  развоја поткрепљено сопственим примерима и примерима које 

ученици наведу 

 

Ред. 

број 

теме/мо

дула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 

Исходи по наставној 

теми/модулу 
Корелација 

Број 

часова  по 

теми/моду

лу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1-4 

-Уводни час 

-Људска права и слободе 

-Упознавање извора информација 

-Јавна информација, приступ 

информацијама – основна правила 

 

-Сагледавање проблематике 

ограничења у приступу 

информацијама од јавног 

значаја 

Социологија 10  

Обрада 

новог 

градив

а 

5-8 

-Процедура подношења захтева за 

приступ информацијама 

-Процедура подношења захтева за 

приступ информацијама 

-Заштита права на информисање – 

 

-Сагледавање проблематике 

ограничења у приступу 

информацијама од јавног 

значаја 

Социологија 10  

Обрада 

новог 

градив

а 
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улога повереника 

-Медији као извор информација – 

питање веродостојности 

9-13 

-Разумевање и тумачење медијских 

порука 

-Механизми медијске манипулације 

-Утицај тачке гледишта на 

објективност информација 

-Селекција информација: 

објективност као одговорност 

- Селекција информација: 

објективност као одговорнос 

 

-Сагледавање проблематике 

ограничења у приступу 

информацијама од јавног 

значаја 

Социологија 10  

Обрада 

новог 

градив

а 

14-18 

- Улога медија у савременом друштву 

- Планирање каријере и улазак у свет 

рада 

- Планирање каријере и улазак у свет 

рада 

- Планирање каријере и улазак у свет 

рада 

- Планирање каријере и улазак у свет 

рада 

 

-Сагледавање проблематике 

ограничења у приступу 

информацијама од јавног 

значаја 

Социологија 5  

Обрада 

новог 

градив

а 

Начини 

оцењивања 
 Укупно: 35   
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Образовни профили: Техничар мехатронике 

Предмет: Верска настава –Православни катихизис 

Разред: Четврти 

Службени гласник РС - Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 32 \ \ \ 32 

Недељни 1 \ \ \ 1 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ: 

 наставе у четвртом разреду јесте да се кроз развијање задатих тема ученицима укаже на то да историја има свој циљ и да се тај циљ састоји у 

томе да створени свет постане Царство Божије, односно да се превазиђе смрт. 

Задаци:наставе православног катихизиса су да ученици: 

уоче да историју ствара Бог са човеком као слободним бићем, са једним конкретним циљем; 

испитујући историјске догађаје, проникну у њихов крајњи смисао; 

уоче да се у делима људи огледа тежња за личним и бесмртним животом; 

науче да оцењују историјске догађаје на основу тога колико они дају правилан одговор на проблем превазилажења смрти у природи и слободног 

постојања човека као личности; 

упореде Литургију и литургијски начин постојања света са истином која подразумева превазилажење смрти и постојање човека као личности, као 

апсолутног и непоновљивог бића; 

уоче да православна уметност приказује свет не онаквим какав је сада, смртан и пролазан, већ какав ће бити у будућем Царству; 

стекну свест о томе да Црква није од овога света, али да је у свету и да постоји ради спасења света. 

Активности наставника: 

Излаже наставну јединицу усмено, презентује градиво презентацијом, прати рад ученика, припрема наставне материјале, саставља задатке за рад, 

прати рад ученика, процењује њихове активности и постигнућа и оцењује их. 

Активности ученика: 

Прате  усмено излагање наставника, прате презентовање градива и наставних јединица, вежбају са припремљених наставних материјала, 

постављају питања, презентују савладано градиво. 
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Ред. број 

теме/мо

дула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  по 

теми/моду

лу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Увод  

Ученик ће моћи да сагледа садржаје 

којима ће се бавити настава 

Православног катихизиса у току 4. 

године средњошколског 

образовања; моћи да уочи какво 

предзнање градива Православног 

катихизиса има из обрађеног у 

претходном разреду; бити 

мотивисан да похађа часове 

православног катихизиса. 

 1 1 0 

2. За живот света  

Ученик ће моћи да препознаје 

елементе свете Литургије; моћи да 

препозна да је благодатно искуство 

Литургије предокушај Царства 

Божјег; моћи да назре космолошки 

и есхатолошки карактер Литургије; 

моћи да тумачи литургијску 

молитву после светог Причешћа; 

моћи да схвати да се Причешћем 

задобија отпуштење грехова, љубав 

нелицемерна, смелост према Богу, 

усвојење Царства Божјег. бити 

свестан да се његов живот у Цркви 

не ограничава на време служења 

свете Литургије. 

Српски језик и 

књижевност 

Историја 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Екологија 

Грађанско васпитање 

Социологија 

Филозофија 

Психологија 

9 5 4 
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3. 
Историја и есхатологија 

у Цркви 
 

Ученик ће моћи да схвати да 

историја има есхатолошко 

усмерење; моћи да схвати разлог за 

гоњење хришћана у римском 

царству; моћи да схвати да нема 

суштинске разлике између 

светосавског и хришћанског етоса; 

моћи да наброји неке српске 

светитеље и да објасне како су они 

служили Богу и ближњима; моћи да 

доведе у везу виђење таворске 

светлост са исихастичком праксом; 

бити свестан могућности мистичког 

опита заједнице са Богом.  

Српски језик и 

књижевност 

Историја 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Екологија 

Грађанско васпитање 

Социологија 

Филозофија 

Психологија 

12 10 2 

4. 
Хришћанство у 

савременом свету 
 

Ученик ће постати свестан да је 

егоизам суштински проблем 

човековог друштва, јер разара 

заједницу; моћи да критички 

вреднује проблеме савремене 

цивилизације у светлу искуства 

Цркве (савремено схватање 

слободе, љубави, другог човека); 

моћи да промишља о разлозима 

постојања болести и како се носити 

са њима са православног 

становишта; моћи да схвати да су 

болести зависности последица 

неиспуњености смислом и правим 

животним садржајима; бити свестан 

да личност ниједног човека не сме 

да буде сведена на предмет, ствар 

или број;  бити свестан значаја 

Српски језик и 

књижевност 

Историја 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Екологија 

Грађанско васпитање 

Социологија 

Филозофија 

Психологија 

8 7 1 
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јединствености, вредности и 

непоновљивости сопоствене 

личности и личности других људи; 

 бити свестан да је 

деперсонализација исто што и 

десакрализација човека; моћи да 

увиди да је лек против опредмећења 

човека – искуство Цркве и да 

личност не  постоји без заједнице 

слободе и љубави;  да схвати да је 

насиље немогуће ако је други за 

мене личност 

5. 
Тачно изложење 

православне вере 
 

Ученик ће моћи да уочи у којој 

мери је напредовао и савладао 

градиво Православног катихизиса 

Српски језик и 

књижевност 

Историја 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Екологија 

Грађанско васпитање 

Социологија 

Филозофија 

Психологија 

2 1 1 

Начини 

оцењивања 

Усмено испитивање,  

писмено испитивање, 

посматрање понашања  ученика 

Укупно: 32 24 8 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

Катихизација (веронаука, изучавање истине вере) јесте литургијска делатност. То значи да је она заједничко дело катихете (вероучитеља) и 

његових ученика. Свака истина вере предаје се и преноси као реалност самога живота, као опис искуства, првенствено као реалност живота у 

Цркви и опис њеног искуства. Нема и не може бити апстрактних истина и аксиома. Катихеза ("веронаука") не постоји ради гомилања података и 
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информација или у служби теоретског "знања о вери" него као мистагогија, увођење у праксу живота и отварање могућности да ученик и лично 

усвоји искуство Цркве кроз слободно учешће у њеном животу, првенствено у њеној Литургији. 

Наставни процес ће имати свој пуни смисао и успех заједничким учешћем катихете (вероучитеља) и његових ученика у Литургији и у свим 

облицима и изразима живота у Цркви. 

Катихета (вероучитељ) дужан је да помогне својим ученицима да превазилазе неповерење према другима и да се истовремено ослобађају 

претеране и нездраве заокупљености собом и својим стварним и привидним проблемима. Часови катихизиса (веронауке) биће, следствено, 

усмерени на изграђивање поверења, љубави и заједништва међу ученицима у одељењу и у школи, као и у односу према људима уопште. 

Развијање овакве животне оријентације код ученика биће праћено и неговањем осећања одговорности за животну средину и за природу као 

целину. 

Притом ученици треба да осете да остваривање јединства са другима нипошто не значи опасност по њих, понајмање пак значи укидање личне 

различитости и особености. Напротив: прихватајући једни друге и показујући узајамну љубав, млади - и сви људи - истовремено чувају, поштују 

и унапређују своју и туђу личност, односно личну самосвојност сваког појединца. 

У складу са оваквим циљем наставног процеса, при обради наставних јединица - заступљеној и овде, као и у основној школи, првенствено на 

динамичан начин и дијалошким методом - треба ставити нагласак више на доживљајно, а мање на сазнајно, више на формативно, а мање на 

информативно. Циљ ће бити постигнут ако ученик, уз несебичну и ненаметљиву помоћ свога катихете, открије и себе и друге као непоновљиву 

вредност, а свој животни програм дефинише као трајни подвиг прихватања и поштовање других, стицања поверења и љубави према њима. 

Притом би он спонтано препознао Цркву као простор остваривања личности и заједнице, а једног у Тројици Бога као извор и пуноћу тога датог и 

задатог животно-вредносног програма. 

 

Опште напомене 

Оно што је најважније и што је основни циљ катихизиса јесте то да ученици постану чланови Литургијске заједнице. Јер, Литургија, као живо 

присуство Христа и као икона вечног постојања природе и човека, треба да дâ ипостас, односно да оцрквени и да дâ смисао нашем историјском 

живљењу. Зато треба, кад год је то могуће, ученике доводити, или упућивати на Литургијска сабрања. 

У току сваке године, конкретно пре свих наилазећих великих празника, како Господњих, тако и Богородичиних и светитељских, треба упознати 

ученике са историјом настанка празника и садржином догађаја који се славе. Кад је реч о светитељским празницима посебну пажњу треба 

обратити Србима светитељима: Св. Сави, Св. Симеону, на празник Видовдан итд. Ученици би требало да се упознају и с личностима светитеља 

које славе као Крсну славу. (У ту сврху треба пре свега користити житија тих светитеља која се могу наћи у: Јустин Поповић, Житија светих, 

Ћелије, Ваљево, а затим и осталу пригодну литературу). 

Такође, пре почетка Васкршњег поста, треба упознати ученике с његовом садржином и циљем, као и са богословском подлогом поста и његовом 

важношћу за човека. (Најпогоднија литература за то јесте: А. Шмеман, Велики пост, Крагујевац, последње издање.) 
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Образовни профил: Техничар мехатронике 

Предмет: Историја 

Разред: Трећи/Четврти 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 68 / / / 68 

Недељни 2 / / / 2 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ: Циљ наставе историје је стицање хуманистичког образовања и развијање историјске свести; разумевање историјског простора и времена, 

историјских догађаја, појава и процеса и улоге истакнутих личности; развијање индивидуалног и националног идентитета; стицање и 

проширивање знања, развијање вештина и формирање ставова неопходних за разумевање савременог света; 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. 

Задаци:  Задаци наставе историје су да ученици: 

- стекну и прошире знања о националној и општој историји (политичкој, економској, друштвеној, културној...), да разумеју узроке и последице 

историјских догађаја, појава и процеса, и улогу истакнутих личности у развоју људског друштва;  

- поседују свест о повезаности појава из прошлости са појавама из садашњости;  

- разумеју да национална историја представља саставни део регионалне, европске и глобалне историје;  

- развијају истраживачки дух и критички однос према прошлости;  

- буду оспособљени за проналажење, прикупљање и коришћење информација датих у различитим симболичким модалитетима (историјске карте, 

графикони, табеле...) и њихово повезивање са претходним историјским знањем;  

- буду оспособљени да препознају различита тумачења истих историјских догађаја;  

- повезују стечена знања и вештине са садржајима сродних наставних предмета;  

- буду оспособљени за примену стечених знања и практичних вештина у свакодневном животу;  

- унапређују вештине неопходне за индивидуални и тимски рад (комуникативност, образлагање сопствених ставова, аргументовани дијалог...);  
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- развијају одговорност, систематичност, прецизност и позитиван став према учењу;  

- развијају свест о квалитету стеченог знања и потреби сталног усавршавања. 

Активности наставника:  Излаже наставни садржај, мотивише узченике, подстиче на дискусију, поставља питања, даје повратну информацију о 

напредовању ученика 

Активности ученика: Прате излагање наставника, закључују, постављају и одговарају на питања, повезују, раде и презентују реферате о 

личностима и догађајима. 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. 

Приче из старина 

2.ИС.1.1.1 

2.ИС.1.2.2 

2.ИС.1.2.3 

Уочава основна обележја веровања од праисторије 

до савременог доба. 

Идентификује сличности и разлике у обичајима 

различитих верских заједница, повезаност верских 

институција и верског живота кроз историју. 

Повезаност верских институција и верског живота 

код Срба. 

Разуме основне облике верског живота и обичаја 

код Срба кроз историју. 

Српски језик, 

Верска настава, 

Социологија, 

Грађанско 

васпитање, 

Филозофија 

22 16 6 

2. 

Војска, оружје и рат 

2.ИС.1.1.1 

2.ИС.1.2.2 

2.ИС.1.2.3 

Уочи основна обележја ратова и војне 

организације и технике од Антике до савременог 

доба. 

Разуме научно-технолошка достигнућа, развој 

оружја и војне организације. 

Уочи основна обележја војне организације код 

Срба. 

Разуме улогу појединца у рату (војсковођа, 

официр, регрут) и дискутује о рату и његовим 

последицама на живот људи. 

Српски језик, 

Верска настава, 

Социологија, 

Грађанско 

васпитање, 

Филозофија 

22 14 8 
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3. 

Српска револуција 

1804.-1835. 
2.ИС.1.1.1 

2.ИС.1.2.2 

2.ИС.1.2.3 

Уочава развој Србије од Османске провинције до 

аутономне кнежевине, чиме су успостављени 

темељи модерне српске државе. 

Разуме српску револуцију као део европских 

револуционарних токова. 

Српски језик, 

Верска настава, 

Социологија, 

Грађанско 

васпитање, 

Филозофија 

24 14 10 

Начини 

оцењивања 

Усмено одговарање, контролне 

вежбе, пројекти ученика 
                                                                     Укупно: 68 44 24 

 

Образовни стандарди: 

2. ИС. 1.1.1. Разуме значење основних истроријских и појмова историјске науке 

2. ИС. 1.2.2 Уочава да постоје различита виђења исте историјске појаве на основу поређења више историјских извора 

2.ИС. 1.2.3 Препознаје предрасуде, стереотипе, пропаганду и друге видове пристасности у тумачењу појава у историјским и 

савременим изворима информација. 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

Полазну тачку програма чине циљ и задаци овог предмета, чија ће  реализација бити прилагођена узрасту и развојним карактеристикама ученика. 

Садржаји ће бити прилагођани ученицима, како би најлакше и најбрже достигли наведени циљ.  

При томе, наставници ће настојати да, коришћењем разноврсних извора и релевантне историографске и етнографско-антрополошке литературе, 

ученицима пруже могућност да стекну јасну представу о прошлости народа коме припадају, али и окружења у коме живе: какав им је био начин 

живота и које су значајне личности обележиле њихову историју. Искористиће се  велике могућности које историја као наративни предмет пружа у 

подстицању ученичке радозналости, која је у основи сваког сазнања. Наставни садржаји ће бити представљени као "прича", богата 

информацијама и детаљима, како би историјски догађаји, појаве и процеси били предочени јасно, детаљно и динамично. Настава ће помоћи  

ученицима у стварању што јасније представе не само о томе шта се десило, већ и зашто се десило и какве су последице проистекле.  

Посебно место у настави историје имају питања, она која поставља наставник ученицима, 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, како у фази утврђивања и систематизације градива, тако и у обради наставних 

садржаја. У зависности од циља који наставник жели да оствари, питања могу имати различите функције: фокусирање пажње на неки садржај или 

аспект, подстицање поређења, трагање за појашњењем итд.  

Пожељно је што више користити различите облике организоване активности ученика (индивидуални рад, рад у пару, рад у групи, радионице или 

домаћи задаци, као што су семинарски радови, презентације, самостални и групни пројекти...).  
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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 

омогућава ученицима да на очигледан и сликовит начин доживе простор на коме су се догађаји одвијали, олакшавајући им праћење промена на 

одређеној територији.  

Искористиће се  утицај наставе историје на развијање језичке и говорне културе (беседништва), будући да историјски садржаји богате и 

оплемењују језички фонд ученика. Неопходно је имати у виду интегративну функцију историје, која у образовном систему, где су знања 

подељена по наставним предметима, помаже ученицима да схвате повезаност и условљеност географских, економских и културних услова 

живота човека кроз простор и време.  

Одређене теме, по могућности, ће се настојати да се  реализују са одговарајућим садржајима из сродних предмета, а посебна пажња ће се  

посветити оспособљавању ученика за ефикасно коришћење информационо-комуникационих технологија (употреба Интернета, прављење Пауер 

поинт презентација, коришћење дигиталних аудио-визуелних материјала и израда реферата и матурског рада).  

 

 

 

 

Образовни профил: Техничар мехатронике 

Предмет: Физика- Изборни предмет 

Разред: Четврти 

Службени гласник РС-Просветни гласник:Службени гланик РС, бр. 72/09, 25/11 и 55/13;Правилник је објављен у „ Службеном глснику“ РС-

Просветни гласник, бр. 10/2014 од 19.8.2014.године, а ступио је на снагу 27.8.2014. 

 

Годишњи и недељни фонд часова   

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 62 / / / 62 

Недељни 2 / / / 2 

 

Циљ и задаци предмета 

- Развијање функционалне писмености - природно-научне и техничке; 

- Стицање знања о основним физичким појавама значајним за струку и разумевање основних физичких закона; 
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- Развијање логичког и апстрактног мишљења и критичког става у мишљењу; 

- Развијање свести о значају експеримента при упознавању, разумевању и проверавању физичких законитости; 

- Стицање способности за уочавање, формулисање и решавање једноставнијих проблема; 

- Схватање значаја физике за технику и природне науке; 

- Развијање способности и вештина за примену знања из физике у струци; 

- Стицање знања о природним ресурсима, њиховој ограничености и одрживом коришћењу; 

- Развијање правилног односа ученика према заштити, обнови и унапређењу животне средине; 

- Стицање основних сазнања о процесима и производима различитих технологија; 

- Развијање радних навика и одговорности. 

- Стицање знања о структури чврстих тела 

- Разумевање физичких промена које настају при деформацији и загревању чврстих тела 

- Продубљивање знања из таласне оптике 

- Продубљивање знања из квантне физике 

- Проширивање знања о структури атома и језгра  

- Схватање емисије и апсорпције зрачења 

- Разумевање закона радиоактивног распада и карактеристика радиоактивног зрачења 

Активности наставника: 

- редовно пратити рад и залагање ученика на часу; 

- водити рачуна о индивидуализацији приступу ученику; 

- подстицати ученике да опажају, примењују, препознају, упоређују, изводе закључке,  повезују знања са другим областима и другим 

предметима, решавају проблеме, практично примењују омогућити подстицајну средину за рад и учење; 

- охрабрује, помаже и подстиче ученике; 

- инсистира на систематичности у раду и поштовању принципа и правила рада; 

- инсистира на практичној примени стечених знања; 

- оцењивањем мотивише ученике за учење; 

- оцењивањем процењује ниво постигнућа ученика; 

Активности ученика: 

- активан приступ при излагању новог градива и изради задатака на часу; 

- практична примена стечених знања; 

- активно учешће у раду; 

- самопроцењивање напретка; 
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Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. 
Структура и основна својства 

чврстих тела 

2.ФИ.1.2.2. 

2.ФИ.1.2.5. 

2.ФИ.2.2.2. 

2.ФИ.2.2.3. 

- 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 

Математика, 

хемија 
10 6 4 

2. Таласна оптика 

2.ФИ.1.4.1. 

2.ФИ.2.4.1. 

2.ФИ.3.4.2. 

- разуме дуалистичку природу 

светлости 

- разуме појаве интерференције, 

дифракције и поларизације светлости 

Математика 14 8 6 

3. 
Елементи квантне, атомске и 

нуклеарне физике 

2.ФИ.1.5.1. 

2.ФИ.1.5.2. 

2.ФИ.1.5.3. 

2.ФИ.1.5.4. 

2.ФИ.1.5.5. 

2.ФИ.2.5.2. 

2.ФИ.2.5.3 

2.ФИ.2.5.4. 

- разуме основне поставке квантне 

физике 

- разуме појам кванта енергије и појам 

фотона 

- зна шта је фотоефекат и Комптонов 

ефекат 

- зна принцип рада фотоћелије 

- разуме таасно–честични дуализам 

микрочестица 

- разуме квантни модел атома 

- зна како настаје емисија и апсорпција 

зрачења 

- зна примену рендгенског зрачења и 

Математика, 

хемија 
30 17 13 
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заштиту од зрачења 

- зна принцип рада ласера и његову 

примену 

- познаје својства суперпроводника и 

њихову примену 

- зна како настаје радиоактивно 

зрачење, врсте зрачења и примену 

- схвата значај заштите од 

радиоактивног зрачења 

4. Лабораторијске вежбе 2.ФИ.1.1.8. 
- упознати са начином извођења 

лабораторијске вежбе: 
Математика 8  8 

Начини оцењивања 

1.усмену проверу знања 

2.писмену провера знања 

3. тестове знања 

4.праћење остварености исхода и 

стандарда 

Укупно: 62 31 31 

 

Образовни стандарди: 

 

2.ФИ.1.1.8. Користи уређаје и мерне инструменте за мерење физичких величина:растојање, временски интервал, маса, сила, 

притисак2.ФИ.1.2.1.Разликује параметре гаса и својства идеалних гасова; зна све мерне јединице у којима се изражавају. 

2.ФИ.1.2.2.Разликује основна агрегатна стања супстанце и њихова основна топлотна и механичка својства 

2.ФИ.1.2.5.Познаје  дозвољене  температурске  скале  и  разликује  материјале  према њиховој топлотној проводљивости и стишљивости 

2.ФИ.1.4.1.Разуме природу светлости и њена основна својства (електромагнетна природа, видљиви део спектра, таласна дужина, фреквенција и 

брзина); уме да наброји и опише физичке појавевезане за таласну природу светлости. 

2.ФИ.1.5.1.Наводи својства фотона и микрочестица.  

2.ФИ.1.5.2.Описује основне појаве у микросвету, емисију и апсорпцију фотона, радиоактивност, фисију и фузију, рендгенско зрачење. 

2.ФИ.1.5.3.Описује основне моделе у атомској физици, Радефордов и Боров модел атома, модел језгра, модел молекула. 

2.ФИ.1.5.4.Набраја својстварендгенског и ласерског зрачења, као и алфа, бета и гама зрачења. 
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2.ФИ.1.5.5.Препознаје опасност од електромагнетног и радиоактивног зрачења;зна основе дозиметрије;познаје примену изотопа, рендгенског и 

ласерског зрачења у медицини иосталим областим. 

2.ФИ.2.2.2.Разликује повратне и неповратне процесе; разуме појмове, величине и појаве: моларна маса, апсолутна нула, Авогадров број, 

ентропија, топлотни капацитет, промена унутрашње енергије, рад гаса, топлота фазног прелаза, коефицијент термичког ширења и топлотне 

равнотеже. 

2.ФИ.2.2.3.Описује: реалне гасове, влажност ваздуха, дифузију, загревање, хлађење, промене агрегатних стања –испаравање, кључање, топљење, 

ширење тела при загревању и рад топлотног мотора. 

2.ФИ.2.4.1.Разуме и описује појаве таласне оптике (дифракцију и интерференцију, дисперзију, поларизацију, спектар). 

2.ФИ.2.5.2.Разумеосновна својства проводника, полупроводника и изолатора на основу зонске теорије кристала. Зна основна својства 

суперпроводника.  

2.ФИ.2.5.3.Објашњава појаве: фотоефекат, радиоактивност, трансмутација елемената, фисија, фузија, емисија и апсорпција зрачења, енергија везе, 

стимулисано зрачење и ласерски ефекат. 

2.ФИ.2.5.4.Објашњава основне моделе у атомској физици,Борове нивое енергије, изградњу периодног система, структуру језгра 

2.ФИ.3.4.2.Зна да објасни конструктивну и деструктивну интерференцију. 

 

Начин остваривања програма :  

 

Настава се изводи са целим одељењем у учионици . 

Поред обавезних писмених  задатака реализују се и писмене провере знања у облику тестова и контролних вежби.  

У реализацији садржаја програма поред традиционалних метода  дијалошка са фронталним обликом рада  комбинују се и различите методе 

активног учења ,учење кроз пажљиво конструисане активности; учење кроз рад, извршавање задатака и личну акцију која треба да доведе  до 

постављених исхода на основу којих се врши вредновање рада ученика 
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Образовни профил:Техничар мехатронике 

Предмет:Програмабилни логички контролери (PLC) 

Разред: Четврти 

Службени гласник РС-Просветни гласник: Службени гланик РС, бр. 72/09, 25/11 и 55/13;Правилник је објављен у „ Службеном глснику“ РС-

Просветни гласник, бр. 10/2014 од 19.8.2014.године, а ступио је на снагу 27.8.2014. 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 31 62 / / 93 

Недељни 1 2 / / 3 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ: 

Оспособљавање ученика да самостално: 

- повезује; 

- програмира; 

- проверава; 

- подешава и 

- умрежава,програмабилне логичке контролере (PLC) и операторске панеле. 

Задаци: 

- Оспособљавање за практичну применузнања из области PLC-а и стварањечврсте подлоге за савладавање стручних садржаја током даљег 

школовања. 

Активности наставника: 

- Посредовање између ученика и градива ( усмеравање да градиво иде у сусрет ученику, а ученик градиву ); 

- Помоћ у вођењу, и вођење процеса учења; 

- Предавањем , дискусијом и израдомзадатака упознати ученике са основним електронским елементима и склоповима; 

- Оцењивањем проценити ниво постигнућа ученика; 

- Идентификовати  напредак у учењу и постигнућима ученика. 

Активности ученика: 

- Мобилисање претходних знања и искустава; 
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- Самостално проналажење информација; 

- Уочавање, дефинисање и решавање проблема; 

- Индивидуални рад на текстовима из дате области; 

- Јавно саопштавање о неком садржају;  

- Аргументовано дискутовање о проблему из области; 

- Анализа проблема и слободно размишљање и истраживање о датим проблемима у области. 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по 

теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Увод  

По завршетку теме ученик ће бити 

устању да 

- дефинише појам процеса и управљања 

- објасни улогу и значај мерне опреме и 

извршних органа за управљање 

процесом 

- наброји категорије процеса у 

зависности од природе операција 

- спецификује функције рачунара 

повезаног са процесом.     –опише 

основне карактеристике планског 

управљања,директног дигиталног 

управљања и супервизорског 

управљања; 

-објасни разлику између рада рачунара у 

затвореној спрези и управљања 

процесом у затвореној спрези; 

-дефинише нивое хијерархијског 

управљања и; 

-објасни разлику између 

Микроконтролери, 

Дигитална 

електроника, 

Електрични погон 

и опрема. 

3 3 0 
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централизованог и дистрибуираног рачу. 

управљачког система. 

2. 
Програмабилни логички 

контролер (PLC) 
 

- објасни по чему се PLC разликује од 

персоналног рачунара опште намене;- 

разуме логику оперативног система 

PLC-а,смисао постојања скен циклуса и 

начин његовог извођења; 

- објасни на који су начин подаци 

организовани у меморији PLC-а 

- препозна модуле PLC-а и објасни 

начин њиховог везивања у систем 

- разуме везу дигиталних улазно-

излазних модула и адресних простора;   -

разуме основне функције аналогних 

улазних и излазних модула  

-објасни начине везивања аналогних 

давача сигнала са улазним модулом. 

Микроконтролери, 

Дигитална 

електроника, 

Електрични погон 

и опрема. 

12 9 3 

3. Програмирање PLC-а  

- објасни основну логику формирања 

програма у LADDER језику 

- дефинише основне наредбе и објасни 

начин њиховог коришћења 

- разуме временски дијаграм реализације 

програмских наредби и његов однос 

према променама сигнала у спољној 

средини 

- објасни потребу за постојањем 

програмских часовника и бројача и уме 

да их употреби при решавању проблема 

секвенцијалног управаљања 

- разуме коришћење наредби за 

обављање аритметичких и логичких 

операција и 

Микроконтролери, 

Дигитална 

електроника, 

Електрични погон 

и опрема. 

37 28 9 
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- осмисли алгоритам за решавање 

једноставнијих проблема и напише 

одговарајући програм у LADDER језику. 

4. Комуникације  

- дефинише појам рачунарских 

комуникација и објасни потребу за 

спецификацијом протокола 

- препозна компоненте неопходне за 

формирање рачунарске мреже,разуме 

њихову улогу и зна њихове основне 

карактеристике 

- објасни шта је операторски терминал и 

чему он служи 

- спецификује различите нивое 

организације и комуникације у 

реализацији производног процеса 

- разуме разлику између индустријских 

рачунарских мрежа и мрежа опште 

намене  

- деф. бежичну GSM рачунарску 

комуникацију и објасни предности које 

она пружа. 

Микроконтролери, 

Дигитална 

електроника, 

Електрични погон 

и опрема. 

3 3 0 

5. 
Систем за надзор и 

управљање 
 

- специфицира подручје примене 

рачунарског система за аквизицију 

података 

- наведе врсте обраде података у 

систему за аквизицију података и 

наброји предности таквог система у 

односу на класичну мерну опрему 

- разуме улогу рачунара у управљању 

системом у затвореној повратној спрези;                                               

- објасни специфичне захтеве при 

реализацији директног дигиталног 

Микроконтролери, 

Дигитална 

електроника, 

Електрични погон 

и опрема. 

11 8 3 
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управљања 

- дефинише појам SCADA система и 

разуме разлоге за његово пројектовање  

- специфицира основне елементе 

SCADA-е и објасни начин на који се он 

пројектује. 

6. Оператер-интерфејс  

- сагледава значај оператер-интерфејса;                                                          

- упознавање са различитим врстама 

програмабилних терминала 

- упознавање са начинима програмирања 

PLC-а 

- упознавање са начином инсталације и 

програмирања програмабилних 

терминала 

- упознавање са начином 

функционисања механизма аларма 

- сагледавање значаја добро 

организованог графичког корисничког 

интерфејса,подељеног на различите 

екране 

- оспособљавање ученика да самостално 

изводе закључке о начину органиације 

оператер-интерфејса у различитим 

практичним апликацијама. 

Микроконтролери, 

Дигитална 

електроника, 

Електрични погон 

и опрема. 

14 11 3 

7. Вежбе  

- разуме логику оперативног система 

логичких контролера и начин 

организације података у меморији 

- препознаје модуле програмабилних 

логичких контролера и врши њихово 

међусобно повезивање 

- модификује и учитава програмPLC-а 

- направи једноставне програме за PLC;                                                             

 

13 10 3 
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- разликује операторске терминале и 

панеле и повезује их са PLC-ом 

- рукује операционим терминалима и 

панелима 

- разликује функције аналогних и 

дигиталних улазних и излазних модула и 

повезује аналогне и дигиталнедаваче и 

актуаторе 

-на елементарном нивоу умрежи PLC-

ове 

-објасни структуру надзорно-

управљачког система. 

Начини 

оцењивања 

Праћење остварености 

исхода,тестови знања, активност на 

часу, праћење практичног рада, 

самосталног практи- 

чног рада, самостални практични 

рад. 

Укупно::  93 72 21 

 

Вежбе 

Предложени садржаји за вежбе: 

-Саставни делови PLC-а. Препознавање на моделу. 

-LADDER дијаграм. 

-Нормално отворени и нормално затворени контакти.Препознавање на моделу. 

-Редослед улазних инструкција и улазне инструкције. 

-Редослед излазних инструкција и излазне инструкције. 

-Редослед управљачких инструкција и управљачке инструкције. 

-Инструкције бројача. 

-Инструкције за поређење података. 

-Инструкције за премештање података. 

-Инструкције померања. 

-Инструкције умањења,увећања. 
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-Инструкције за бинарна увећавања. 

-Логичке инструкције. 

-Инструкције потпрограма. 

-Корачне инструкције. 

-Дијагностичке инструкције. 

-Повезивање рачунара и PLC-а. 

-Пример коришћења аналогних наредби. 

-Рад са аналогним сигналима. 

-Комуникација у оквиру надзорно-управљачког система. 

-Стандарди за серијску комуникацију. 

-Проширење PLC-а. 

-SCADA архитектура. 

- По могућности, у једном термину радити једну вежбу, а навише пет вежби у једном циклусу; 

- Једна вежба се ради два спојена школска часа и за то време треба да се ураде сва мерења и обраде резултата; 

- Где год је могуће, лабораторијска мерења потврдити и рачунским путем, или урадити одговарајућу симулацију на рачунару; 

- У лабораторији треба да буде довољно радних места да за једним радним столом буду два до три ученика; 

- Почетак вежби усагласити са теоријском наставом тако да одговарајуће вежбе следе одмах након обраде теоријског градива; 

- Пре почетка рада у лабораторији ученике упознати са опремом и инструментима и дефинисати мерне грешке. Детаљно обрадити тему “ Обрада 

резултата мерења “; 

- Пре почетка мерења упознати ученике са инструментима и прибором који ће бити коришћен ( амперметром, волтметром, омметром , 

потенциометром, реостатом, изворима напајања... ) и објаснити им како се очитавају аналогни а како дигитални инстру-менти. 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

-На почетку модула ученике упознати са циљевима и исходима,планом и начинима оцењивања. 

-Модул се реализује кроз теоријску наставу и вежбе. 

-Одељење се дели на две групе приликом реализације вежби. 

-Вежбе се организују у школској лабораторији. 

-Вежбе реализовати после одговарајућих теоријских целина. 

-Вредновање остварености исхода вршити кроз:праћење остварености исхода,тестове знања,тестове практичних вештина.  
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Образовни профил: Техничар мехатронике 

Предмет: Мехатронски системи 

Разред: Четврти 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 62 / / 30 92 

Недељни 2 / / / 2 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ:циљ наставе наставног предмета Мехатронски системи је оспособљавање ученика да идентификује мехатронски систему у области машина 

и опреме и да објасни његово функционисање; оспособљавање ученика за пуштање у рад мехатронског система после монтаже или ремонта. 

Задаци:задаци наставе наставног предмета Мехатронски системи  

– стицање основних знања о основним типовима мехатронских система 

– стицање основних знања из области CNC машина алатки 

– стицање основних знања из области робота и манипулатора 

– стицање основних знања из области транспортних система 

– стицање основних знања из области система за пуњење машина 

– стицање основних знања из области аутоматских складишта и евидентирања стања 

– стицање основних знања из области мехатронских система у канцеларијском пословању 

Активности наставника: 

Излаже наставну јединицу усмено, презентује градиво презентацијом, демонстрира, прати рад ученика, модерира рад ученика, припрема наставне 

материјале, саставља задатке за рад, прати рад ученика, процењује њихове активности и постигнућа и оцењује их. 

Активности ученика: 

Прате  усмено излагање наставника, прате презентовање градива и демонстрацију наставних јединица, вежбају са припремљених наставних 

материјала, постављају питања, демонстрирају савладано градиво 

 

Ред. број НАСТАВНЕ ТЕМЕ Образовни Исходи по наставној теми/модулу Корелација Број Број часова 
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теме/ 

модула 

стандарди часова  

по теми/ 

модулу 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. 
Основни типови 

мехатронских система 
 

По завршетку модула ученик ће бити у стању 

да: 

 - препозна мехатронски систем на основу 

документације или визуелно (у колико 

документације нема или је некомплетна) 

Одржавање и 

монтажа 

мехатронских 

система, 

тестирање и 

дијагностика 

мехатронских 

система 

3 3 0 

2. CNC машине  

По завршетку модула ученик ће бити у стању 

да: 

- идентификује делове CNC машине 

- објасни улогу и значај појединих компоненти 

CNC машине 

- објасни принцип рада CNC машине 

- направи шему CNC машине 

- сагледа додатне могућности CNC машине 

- усвоји логику градње CNC машине 

- провери логику рада CNC машине израдом 

тест комада 

 

23 20 3 

3. Роботи и манипулатори  

По завршетку модула ученик ће бити у стању 

да: 

-  идентификује компоненте  

- објасни улогу и значај појединих компоненти 

- објасни принцип рада 

- направи шему постојећег 

-  сагледа додатне могућности  

-  усвоји логику градње  

- провери логику рада израдом једног радног 

циклуса 

 

22 18 4 
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4. Транспортни системи  

По завршетку модула ученик ће бити у стању 

да: 

- идентификује компоненте транспортног 

система  

- објасни улогу и значај појединих компоненти 

транспортног система 

- објасни принцип рада транспортног система 

- направи шему постојећег транспортног 

система 

- усвоји логику градње транспортног система 

- провери логику рада транспортног система 

 

3 2 1 

5. 
Системи за пуњење 

машине 
 

По завршетку модула ученик ће бити у стању 

да: 

- идентификује компоненте система за пуњење 

машине  

- објасни улогу и значај појединих компоненти 

система за пуњење машине 

- објасни принцип рада система за пуњење 

машине 

- направи шему постојећег система за пуњење 

машине 

- усвоји логику градње система за пуњење 

машине 

- провери логику рада система за пуњење 

машине 

 

3 2 1 

6. 
Аутоматска складишта и 

евидентирање стања 
 

По завршетку модула ученик ће бити у стању 

да: 

- за систем аутоматског складишта и 

евидентирање стања: 

- идентификује компоненте 

- објасни улогу и значај појединих компоненти 

- објасни принцип рада система  

 

5 4 1 
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- направи шему постојећег система 

- усвоји логику градње  

- провери логику рада 

7. 
Мехатронски системи у 

канцеларијском пословању 
 

По завршетку модула ученик ће бити у стању 

да: 

- за мехатронски систем у канцеларијском 

пословању: 

- идентификује компоненте 

- објасни улогу и значај појединих компоненти 

- објасни принцип рада система  

- направи шему постојећег система 

- усвоји логику градње  

- провери логику рада 

 

3 2 1 

8. Блок настава  

По завршетку модула ученик ће бити у стању 

да: 

- за CNC машину и робота: 

-  идентификује компоненте  

- објасни улогу и значај појединих компоненти 

- објасни принцип рада 

- направи шему постојећих система 

-  сагледа додатне могућности  

-  усвоји логику градње  

- провери логику рада  

израдом једног радног циклуса и тест комада 

 

30  30 

Начини 

оцењивања 

праћење остварености исхода, 

тестови знања, тестови 

практичних вештина 

Укупно: 92 51 41 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

Школа бира модул Мехатронски системи А  јер има опрему потребну за реализацију садржаја програма наведеног модула. На почетку модула 

упознати ученике са циљевима и исходима, планом и начином оцењивања. Модул се реализује кроз теоријску наставу (2 часа недељно, 31 

седмица) и наставу у блоку (30 часова). Теоријска настава се реализује у учионици, а настава у блоку у предузећу или мехатронској лабораторији. 
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Образовни профил: Техничар мехатронике 

Предмет: Тестирање и дијагностика мехатронских система  

Разред: Четврти 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи / 155 / 30 185 

Недељни / 5 / / 5 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ: 

Оспособљавање ученика да самостално тестира и дијагностикује мехатронске системе 

Задаци: 

• стицање основних знања о важности тестирања и дијагностиковања мехатронских система и савесног и одговорног и ефикасног обављања 

тих послова 

• научи да користи средства заштите на раду, алат, документацију, мерну опрему  

• стицање основних знања о карактеристичним инсталацијама мехтронских система 

• стицање основних знања о тестовима и кваровима мехатронских система 

• стицање основних знања о поступцима и испитивањима мехатронских система 

• научи да подешава и поставља параметре мехатронског система 

• научи да саставља радне листе и извештаје 

Активности наставника: 

Излаже наставну јединицу усмено, презентује градиво презентацијом, демонстрира, прати рад ученика, модерира рад ученика, припрема наставне 

материјале, саставља задатке за рад, прати рад ученика, процењује њихове активности и постигнућа и оцењује их. 

Активности ученика: 

Прате  усмено излагање наставника, прате презентовање градива и демонстрацију наставних јединица, вежбају са припремљених наставних 

материјала, постављају питања, демонстрирају савладано градиво 
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Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. 

Увод у модул и упознавање 

ученика са циљевима и 

исходима модула. 

 

Сазна и разуме важност тестирања и 

дијагностиковања мехатронских система и 

те послове обавља на савестан, одговоран 

и ефикасан начин 

 1 1 / 

2. 

Безбедност људи и опреме у 

процесу одржавања и 

монтаже мехатронских 

система. 

 
Познаје и примењује мере заштите на раду 

и мере заштите животне средине 

Екологија, 

заштита на 

раду 

1 1 / 

3. 
Тестирање и дијагностика  

пнеуматских система 
 

- Визуелно провери исправност модела 

уређаја. 

- Сакупи информације релевантне о 

моделу уређаја и насталом квару. 

- Провери напајање енергијом, по потреби 

и искључи. 

- Провери исправност енергетског, 

управљачког и извршног блока 

мехатронског система. 

- Одабере тест програм. 

- Тестира систем по процедури од стране 

произвођача. 

-  Обезбеди тестирањем и подешавањем 

параметара безбедност и сигурност у 

раду мехатронског система. 

- Дијагностикује квар и утврди врсту 

грешке. 

- Разуме важност тестирања и 

дијагностиковања и обавља их на 

савестан, одговоран и ефикасан начин. 

Тестирање и 

дијагностика 

мехатроснких 

система, 

Мехатронски 

системи 

43 38 5 
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- Попуни радне листе и извештаје о 

кваровима 

4. 

Тестирање и дијагностика 

електропнеуматских  

система 

 

- Визуелно провери исправност модела 

уређаја. 

- Сакупи информације релевантне о 

моделу уређаја и насталом квару. 

- Провери напајање енергијом, по 

потреби и искључи. 

- .Провери исправност енергетског, 

управљачког и извршног блока 

мехатронског система. 

- Одабере тест програм. 

- Тестира систем по процедури од стране 

произвођача. 

- Обезбеди тестирањем и подешавањем 

параметара безбедност и сигурност у 

раду мехатронског система. 

- Дијагностикује квар и утврди врсту 

грешке. 

- Разуме важност тестирања и 

дијагностиковања и обавља их на 

савестан, одговоран и ефикасан начин. 

- Попуни радне листе и извештаје о 

кваровима 

Тестирање и 

дијагностика 

мехатроснких 

система, 

Мехатронски 

системи 

65 60 5 

5. 

Тестирање и дијагностикае 

лектропнеуматских система 

модела реалних уређаја 

 

- Визуелно провери исправност модела 

уређаја. 

- Сакупи информације релевантне о 

моделу уређаја и насталом квару. 

- Провери напајање енергијом, по потреби 

и искључи. 

- Провери исправност енергетског, 

управљачког и извршног блока 

Тестирање и 

дијагностика 

мехатроснких 

система, 

Мехатронски 

системи 

45 40 5 
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мехатронског система. 

- Одабере тест програм. 

- Тестира систем по процедури од стране 

произвођача. 

- Обезбеди тестирањем и подешавањем 

параметара безбедност и сигурност у 

раду мехатронског система. 

- Дијагностикује квар и утврди врсту 

грешке. 

- Разуме важност тестирања и 

дијагностиковања и обавља их на 

савестан, одговоран и ефикасан начин. 

- Попуни радне листе и извештаје о 

кваровима 

6. Блок настава  

Пројектни задаци  

- Поступак за отклањање типичног или 

конкретног квара 

- Отклањање квара на дидактичкој 

опреми(симулација) 

 30 30  

Начини 

оцењивања 

праћење остварености исхода, тестови 

практичних вештина, тестови знања 
Укупно: 185 170 15 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

Модули се реализују кроз вежбе и наставу у блоку.. Одељење се дели на групе  до 10 ученика. Вежбе се реализује у специјализованој учионици 

(мехатронској лабораторији )  а блок настава по могућству у предузећу.  Користи се стручна литература и каталози произвођача.  Примењују се 

мере заштите на раду. Демонстрира се рад на дидактичком столу. Прати се рад ученика на радном месту и указује му се на грешке при раду. 

Припремају се потребни елементи за вежбу и користе мултимедијалне презентације.Модул се реализује коришћењем минимално три различита 

едукациона мехатронска система коришћењем софтвера за моделирање, симулацију и тестирање мехатронских система Мотивисати ученике за 

самосталан и тимски рад.  
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Образовни профил: Техничар мехатронике 

Предмет: Одржавање и монтажа мехатронских система  

Разред: Четврти 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи / 155 / 30 185 

Недељни / 5 / / 5 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ: 

Оспособљавање ученика да самостално одржава и монтира компоненете мехатронских система 

Задаци: 

• стицање основних знања о важности одржавања и монтаже и савесног и одговорног и ефикасног обављања тих послова 

• научи да користи средства заштите на раду, алат, документацију, мерну опрему  

• разуме значај превентивног одржавања 

• научи да подешава параметре мехатронског система 

• научи да води евиденцију одржавања 

• научи да анализира и пројектује функционалне пнеуматске, електропнеуматске и шеме реалних уређаја 

• самостално израђује пројектне задатке 

Активности наставника: 

Излаже наставну јединицу усмено, презентује градиво презентацијом, демонстрира, прати рад ученика, модерира рад ученика, припрема наставне 

материјале, саставља задатке за рад, прати рад ученика, процењује њихове активности и постигнућа и оцењује их. 

Активности ученика: 

Прате  усмено излагање наставника, прате презентовање градива и демонстрацију наставних јединица, вежбају са припремљених наставних 

материјала, постављају питања, демонстрирају савладано градиво 
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Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  по 

теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. 

Увод у модул и 

упознавање     ученика са 

циљевима и исходима 

модула. 

 

Сазна и разуме важност одржавања и 

монтаже мехатронских система и те послове 

обавља на савестан, одговоран и ефикасан 

начин 

 1 1 / 

2. 

Безбедност људи и опреме 

у процесу одржавања и 

монтаже мехатронских 

система. 

 
Познаје и примењује мере заштите на раду и 

мере заштите животне средине 

Екологија, 

заштита на раду 
1 1 / 

3. Превентивно одржавање  

Демонтира дотрајале и неисправне 

неисправне компоненте по 

прописаној/препорученој процедури 

произвођача, 

Замени компоненте, радне флуиде и мазива 

према упуству произвођача  

Каталози 

произвођача 
1 1  

4. 
Подешавање параметра 

мехатроснког система 
 

Подеси/постави и коригује параметре 

система према спецификацији произвођача 

Мехатронски 

системи, 
1 1  

5. 

Кварови и оштећења као 

последица погрешног 

одржавања и монтаже 

мехтронског система 

 

Обавља интервенције на основу спроведене 

процедуре дијагностиковања 

Евидентира сваку интервенцију одржавања и 

састави извештај о замењеним деловима 

Тестирање и 

дијагностика 

мехатроснких 

система, 

Мехатронски 

системи 

1 1  
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6. 

Пројектовање и анализа 

функционалних 

пнеуматских шема 

 

Анализира шему повезивања, 

Повезује елементе мехатронског система, 

Обезбеди цревоводе и прикључке од 

истицања ваздуха, 

Мења компоненте мехатронског система, 

Подешава параметре 

система(притисак,проток....) 

Примени мере заштите на раду, припреми 

радни простор, алата, документацију, пробни 

сто 

Користи каталоге произвођача мехатронске 

опреме и/или одговарајуће замене 

Очисти одмасти и подмаже компоненте 

мехатронског система. 

Тестирање и 

дијагностика 

мехатроснких 

система, 

Мехатронски 

системи 

30 25 5 

7. 

Пројектовање и анализа 

функционалних 

електропнеуматских  

шема 

 

Анализира шему повезивања, 

Повезује елементе мехатронског система, 

Обезбеди цревоводе и прикључке од 

истицања ваздуха, 

Мења компоненте мехатронског система, 

Подешава параметре 

система(притисак,проток....) 

Примени мере заштите на раду, припреми 

радни простор, алата, документацију, пробни 

сто 

Користи каталоге произвођача мехатронске 

опреме и/или одговарајуће замене 

Очисти одмасти и подмаже компоненте 

мехатронског система. 

Тестирање и 

дијагностика 

мехатроснких 

система, 

Мехатронски 

системи 

65 60 5 

8. 

Електропнеуматски 

системи модела реалних 

уређаја 

 

Анализира шему повезивања, 

Повезује елементе мехатронског система, 

Обезбеди цревоводе и прикључке од 

истицања ваздуха, 

Тестирање и 

дијагностика 

мехатроснких 

система, 

50 45 5 
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Мења компоненте мехатронског система, 

Подешава параметре 

система(притисак,проток....) 

Примени мере заштите на раду, припреми 

радни простор, алата, документацију, пробни 

сто 

Користи каталоге произвођача мехатронске 

опреме и/или одговарајуће замене 

Очисти одмасти и подмаже компоненте 

мехатронског система. 

Мехатронски 

системи 

9. 
Припрема за блок наставу 

и израду матурског рада 
 

Припрема радни простор, алат, 

документацију, мерну опрему, пробни сто 

Тестирање и 

дијагностика 

мехатроснких 

система, 

Мехатронски 

системи 

5 5 / 

10. Блок настава  

Пројектни задаци  

Поступак за отклањање типичног или 

конкретног квара 

Отклањање квара на дидактичкој 

опреми(симулација) 

 30 30  

Начини 

оцењивања 

праћење остварености исхода, 

тестови практичних вештина, 

тестови знања 

Укупно: 185 170 15 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

Модули се реализују кроз вежбе и наставу у блоку.. Одељење се дели на групе  до 10 ученика. Вежбе се реализује у специјализованој учионици 

(мехатронској лабораторији ) и а блок настава по могућству у предузећу.  Користи се стручна литература и каталози произвођача.  Примењују се 

мере заштите на раду. Демонстрира се рад на дидактичком столу. Прати се рад ученика на радном месту и указује му се на грешке при раду. 

Припремају се потребни елементи за вежбу и користе мултимедијалне презентације.Модул се реализује на конкретном мехатронском 

систему(ЦНЦ, мехтронски систем у процесној индустрији, биротехничка опрема...) Мотивисати ученике за самосталан и тимски рад.  
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Образовни профил: Техничар мехатронике  

Предмет: Предузетништво 

Разред: :Четврти 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи / 62 / / 62 

Недељни / 2 / / 2 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ:   

− Развијање пословних и предузетничких знања, вештина и понашања: 

− Развијање предузетничких вредности и способности да се препознају предузетничке могућности у лок. средини и делују у складу са тим; 

− Развијање пословног и предузетничког начина мишљења; 

− Развијање свести о сопстевним знањима и способностима и даљој  професионалној оријентацији; 

− Оспособљавање за активно тражење посла ( запошљавање и самозапошљавање ); 

− Оспособљавање за израду једноставног плана пословања мале фирме  

Активности наставника: Да објасни одређену наставну тему и укаже на значај те теме. 

Активности ученика: Пажљиво праћење и активно укључивање у обрађивање наставне теме. 

 

Ред. 

број 

теме/м

одула 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 
Образовни стандарди Исходи по наставној теми/модулу 

Корелациј

а 

Број 

часова  по 

теми/моду

лу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1 
Предузетништво 

и  предузетник 

• Разумевање појма и значаја 

предузетништва; 

• Препознавање особености 

предузетника; 

Наведе адекватне примере  

предузетништа из локалног окружења;  

Наведе карактеристике предузетника 

објасни значај мотивационих фактора 

Сви стучни 

предмети и 

модули 

10 8 2 
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у предузетништву. 

2 

Развијање и 

процена 

пословних идеја,  

маркетинг план 

• Развијање способности за 

уочавање,  формулисање и 

процену пословних идеја; 

• Упознавање ученика са 

елементима марткетинг 

плана; 

• Развијање смисла за тимски  

рад; 

Одабира из мноштва идеја она која је 

примењива и реална за отпочињање 

бизниса; 

Препозна различите начине 

отпочињана посла;Самостално 

прикупља податке са тржишта – 

конкуренција, потенцијални клијенти, 

величина тржишта; 

Ради тимски у ученичкој групи. 

Сви стучни 

предмети и 

модули 

12 10 2 

3 
Управљање и  

организација 
• Упознавање ученика са 

стиловима руковођења; 

Наведе особине успешног менаџера; 

Објасни значај информационих 

технологија за савремено пословање. 

Сви стучни 

предмети и 

модули 

10 8 2 

4 

Правни оквир  за 

оснивање и 

функционисање 

делатности 

• Упознавање са правним 

оквиром за оснивање и 

функционисање делатности; 

Прикупи информације које су 

потребне за успешно вођење посла; 

Самостално сачини или попуни 

пословну документацију ( CV, 

пословна писма, молбе, записник, 

образци...). 

Сви стучни 

предмети и 

модули 

10 8 2 

5 
Економија 

пословања  

• Упознавање ученика са 

финансијским аспектима 

предузећа/радње: 

Планира производњу и трошкове за 

сопстевни бизнис; 

Састави финансијске извештаје у 

наједноставнијој форми ( биланс 

стања, биланс успеха и ток готовине 

предузећа); 

Презентује одређени део плана 

производње / финансијског плана. 

Сви стучни 

предмети и 

модули 

10 8 2 

6 

Ученички пројект 

– презентација 

пословног плана 

Оспособљавање ученика 

вештини презентације 

пословног плана. 

-Изради једноставан пословни план ( 

део пословног плана); 

-Према усвојеног пословној идеји 

Сви стучни 

предмети и 

модули 

10 8 2 
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презентује послновни план  (део) у 

оквиру  своје тимске улоге. 

Начини 

оцењивања 

Праћење остварености исхода; 

Тестови знања; 

Тестови  практичних вештина. 

Укупно: 62 50 12 

 

 

 

 

Образовни профил: Техничар мехатронике 

Предмет: Роботика 

Разред: Четврти 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 62 / / / 62 

Недељни 2 / / / 2 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ: 

циљ наставе наставног предмета Роботика је да ученици стекну основна знања из области роботике као и разумевање места роботике у 

мехатроници. 

Задаци: 

задаци наставног предмета Роботика су: 

– стицање основних знања из области примене робота; 

– стицање основних знања из подсистема робота и начина њиховог рада; 

– стицање основних знања из управљања роботима;  
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– стицање основних знања из вештачке интелигенције; 

Активности наставника: 

Излаже наставну јединицу усмено, презентује градиво презентацијом, демонстрира, прати рад ученика, модерира рад ученика, припрема наставне 

материјале, саставља задатке за рад, прати рад ученика, процењује њихове активности и постигнућа и оцењује их. 

Активности ученика: 

Прате  усмено излагање наставника, прате презентовање градива и демонстрацију наставних јединица, вежбају са припремљених наставних 

материјала, постављају питања, демонстрирају савладано градиво 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 

Исходи по наставној 

теми/модулу 
Корелација 

Број 

часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Функционална структура робота 

 

По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да: 

- утврди број степени 

слободе робота 

- разликује подсистеме 

робота  

- објасни функцију извршних 

органа разних типова робота 

техничка механика са 

механизмима, 

електроника, основе 

електротехнике, 

машински елементи 

2 2 0 

2. Кинематика и динамика робота 

 

По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да: 

- утврди координатни систем 

робота 

- објасни могуће 

трансформације 

координатног система робота 

- дефинише директан 

кинематички проблем 

техничка механика са 

механизмима, 

електроника, основе 

електротехнике, 

машински елементи 

8 6 2 



Машинска школа „Радоје Дакић“ 2018 -2022. 

 

 

1191 

3. Погонски системи и мерни 

системи код робота 

 

По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да: 

- разликује  погоне код 

робота  и њихову намену 

погонског и мерног система 

техничка механика са 

механизмима, 

електроника, основе 

електротехнике, 

машински елементи 

10 8 2 

4. Управљање роботима 

 

По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да: 

- објасни функцију 

управљачког система робота 

- објасни различите врсте 

управљања роботима 

- упореди различите врсте 

управљања роботима 

техничка механика са 

механизмима, 

електроника, основе 

електротехнике, 

машински елементи 

8 6 2 

5. Сензорски системи код робота 

 

По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да: 

- објасни функцију сензорског 

система робота 

- наведе типове сензора код 

робота 

- разликује намену сензора код 

робота 

техничка механика са 

механизмима, 

електроника, основе 

електротехнике, 

машински елементи 

12 9 3 

6. Роботика и вештачка 

интелигенција 

 

По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да: 

- објасни појам вештачке 

интелигенције 

- објасни примену вештачке 

интелигенције у роботици 

техничка механика са 

механизмима, 

електроника, основе 

електротехнике, 

машински елементи 

6 4 1 

7. Извршни уређај  (енд ефектор) 

индустријског робота 

 

По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да: 

- објасни функцију извршног 

уређаја индустријског робота 

техничка механика са 

механизмима, 

електроника, основе 

електротехнике, 

машински елементи 

8 6 2 
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8. Примена робота 

 

По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да: 

-  разликује основне примене 

робоа у мехатронским 

системима 

техничка механика са 

механизмима, 

електроника, основе 

електротехнике, 

машински елементи 

8 6 2 

Начини 

оцењивања 

праћење остварености исхода, тестови 

знања, тестови практичних вештина 
Укупно: 62 48 14 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

 

Изучавањем овог предмета даје се могућност ученицима да упознају роботизацију савремене индустријске производње. Изучавањем овог градива 

ученици треба да упознају функционалну структуру робота и међусобну повезаност елемената структуре у функ ционалну целину, пренос 

кретања и оптерећења механизама робота током опслуживања производних система, управљањем роботима током раду и програмирање рада 

робота за одређене технолошке процесе. Основна карактеристика овог предмета је његова интердисциплинарност, што захтева увећани напор 

професора у припреми наставе и ученика за разумевање и усвајањем обређених појмова, јер је потребно повезати материју из више наставних 

области. 
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Образовни профил: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА 

 

ОПШТЕОБРАЗОВНИ 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД УКУПНО 

Разредно часовна 

настава 

Н
ас

та
в
а 

у
 

б
л
о

к
у

 г
о

д
. 

Разредно часовна 

настава 

Н
ас

та
в
а 

у
 

б
л
о

к
у

 г
о

д
. 

Разредно часовна 

настава 

Н
ас

та
в
а 

у
 

б
л
о

к
у

 г
о

д
. 

Разредно часовна 

настава 

Н
ас

та
в
а 

у
 

б
л
о

к
у

 г
о

д
. 

Разредно часовна 

настава 

Н
ас

та
в
а 

у
 

б
л
о

к
у

 г
о

д
. 

НЕДЕЉН

О 

ГОДИШЊ

Е 

НЕДЕЉН

О 

ГОДИШЊ

Е 

НЕДЕЉН

О 

ГОДИШЊ

Е 

НЕДЕЉН

О 

ГОДИШЊ

Е 
НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ 

Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В 

1.  Српски језик и књижевност 3  111   3  111   3  105   3  93   12  420   

2.  Страни језик 2  74   2  74   2  70   2  62   8  280   

3.  Историја 2  74                  4  148   

4.  Географија 2  74                  2  70   

5.  Музичка уметност 1  37                  1  37   

6.  Ликовна култура      1  37             1  37   

7.  Социологија           2  70        2  62   

8.  Устав и права грађана                1  31   1  31   

9.  Филозофија                2  62   2  62   

10.  Физичко васпитање 2  74   2  74   2  70   2  62   8  280   

11.  Математика 4  148   4  148   4  140   4  124   16  560   

12.  Рачунарство и информатика  2  74                  2  74  

13.  Физика 2  74   2  74             4  148   

14.  Хемија 2  74                  2  74   

15.  Биологија 2  74                  2  74   

Укупно А: 22 2 814 74  16  592   13  455   14  434   65 2 2283 74  

Укупно А: 24 888  16 592  13 455  14 434  67 2357  
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Б. СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 

(теорија, вежбе, практична 

настава) 

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД УКУПНО 

Разредно часовна 

настава 

Н
ас

та
в
а 

у
 

б
л
о

к
у

 г
о

д
. 

Разредно часовна 

настава 

Н
ас

та
в
а 

у
 

б
л
о

к
у

 г
о

д
. 

Разредно часовна 

настава 

Н
ас

та
в
а 

у
 

б
л
о

к
у

 г
о

д
. 

Разредно часовна 

настава 

Н
ас

та
в
а 

у
 

б
л
о

к
у

 г
о

д
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Разредно часовна 

настава 

Н
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а 

у
 

б
л
о

к
у
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о

д
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НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ 
НЕДЕЉН

О 

ГОДИШЊ

Е 
НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ 

Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В 

1. Основи електротехнике 3 1 111 37  3  111             6 1 222 37  

2. 
Рачунарска графика и 

мултимедија 
 2  74                  2 74   

3. 
Електротехнички 

материјали 
     1  37             1  37   

4. 
Примена рачунара у 

електротехници 
      2  74             2  74  

5. Електрична мерења      1 1 37 37            1 1 37 37  

6. Мерења у електроници           2 1 70 35       2 1 70 35  

7. Електроника I      3 1 111 37            3 1 111 37  

8. Електроника II           2 1 70 35       2 1 70 35  

9. Дигитална електроника            2 1 70 35       2 1 70 35  

10. 
Економика и организација 

предузећа 
               2  62   2  62   

11. Програмирањ      1 1 37 37  2 2 70 70 30 2 2 62 62 30 5 5 169 169 60 

12. Рачунари           2 1 70 35 30 3 2 93 62 30 5 3 163 97 60 

13. Електроенергетика           2  70        2  70   

14. 
Рачунарске мреже и 

комуникације 
               2 1 62 31  2 1 62 31  

15. Ос. аутоматског управљања                 3 1 93 31 30 3 1 93 31 30 

16. Практична настава  2  74   2  74             4  148  

УкупноБ: 3 5 111 185  9 7 333 259  12 6 420 210 60 12 6 372 186 90 36 24 1236 840 150 

УкупноБ: 8 296 16 592 18 630 60 18 558 90 60 2076 150 

Укупно часова на годишњем  

нивоу 

296 592 690 648 2226 
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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  74 74 70 62 280 

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 

часова 

II  РАЗРЕД 

часова 

III  РАЗРЕД 

часова 

IV  РАЗРЕД 

часова 

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 

Трећи 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 



Машинска школа „Радоје Дакић“ 2018 -2022. 

 

 

1196 

*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 НАСТАВНОГ ПЛАНА И ПРОГРАМА 

1. Остваривање програма по недељама  

 

  I  РАЗРЕД II  РАЗРЕД III  РАЗРЕД IV  РАЗРЕД 

Разредно-часовна настава 37 37 35 31 

Настава у блоку / / 2 3 

Обавезне ваннаставне активности 2 2 2 2 

Матурски испит    3 

Укупно радних недеља 39 39 39 39 

 

2. Подела одељења на групе 

Садржаји лабораторијских вежби и практичне наставе за стручне предмете у првом и другом разреду остварују се поделом одељења надве 

групе ученика. 

Садржаји рачунских вежби, лабораторијских вежби који се реализују ван школских лабораторија, као и садржаји практичне наставе и блок 

наставе за стручне предмете, у трећем и четвртом разреду, остварују се поделом одељења надве групе ученика. 

Одељење које има 24 ученика и мање, при реализацији садржаја лабораторијских вежби и практичне наставе за стручне предмете у свим 

разредима, остварују се поделом одељења надве групе ученика. 

Садржаји лабораторијских вежби, вежби и практичне наставе који се реализују у школским лабораторијама и радионицама за стручне 

предмете у трећем и четвртом разреду остварују се поделом одељења на три групе ученике. 

Када се садржаји лабораторијских вежби, практичне наставе и настава у блоку реализују у школским лабораторијама, радионицама и 

кабинетима, обезбеђује се сарадник у настави (помоћни наставник).  
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Други разред 

Образовни профил: Електротехничар рачунара 

Предмет: Српски језик и књижевност 

Разред:  Други 

„Службени гласник РС-Просветни гласник:" бр. 11/2016 од 26.8.2016. 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок настава Укупно 

Годишњи 111 / / / 111 

Недељни 3 / / / 3 

 

Циљ и задаци предмета 

 

Циљ:      

- проширивање и продубљивање знања о српском језику;  

- унапређивање језичке и функционалне писмености;  

- проширивање и продубљивање знања о српској и светској књижевности, развијање љубави према књизи и читању, оспособљавање за 

интерпретацију уметничких текстова;  

- упознавање репрезентативних дела српске и опште књижевности, књижевних жанрова, књижевноисторијских појава и процеса у 

књижевности;  

- проширивање и продубљивање књижевних знања и читалачких вештина;  

- образовање и васпитање ученика као слободне, креативне и културне личности, критичког ума и оплемењеног језика и укуса.  

-  

Задаци: 

- Настава језика (знања о језику, способност служење језиком и васпитна улога наставе језика). Ученици треба да:  

- овладају знањима о српском књижевном језику;  

- стекну вештине и способности његовог коришћења у општењу са другима, у писменом и усменом изражавању, приликом учења, 

образовања и интелектуалног развоја;  
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- поштују матерњи језик, негују српски језик, традицију и културу српског народа, националних мањина, етничких заједница и других 

народа;  

- унапређују културу језичког општења, у складу са поштовањем расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне 

равноправности, са развијањем толеранције и уважавања различитости и са поштовањем и уважавањем других језика и других култура.  

- Настава књижевности (усвајање књижевних знања, развијање читалачких вештина и афирмисање васпитних вредности путем 

књижевности). Ученици треба да:  

- упознају репрезентативна дела српске књижевне баштине и дела опште књижевности, њихове ауторе, поетске и естетске вредности;  

- негују и развијају читалачке компетенције и интерпретацијске вештине посредством којих ће се упознавати са репрезентативним 

књижевним делима из историје српске и опште књижевности, читати их и тумачити у доживљајној и истраживачкој улози;  

- развијају литерарне афинитете и постану читаоци рафинираног естетског укуса који ће умети да на истраживачки, стваралачки и активан 

начин читају књижевна дела свих жанрова, вреднују их, говоре о њима и поводом њих;  

- усвоје хуманистичке ставове, уверења и систем вредности;  

- оспособе се за поуздано морално просуђивање, опредељивање за добро и осуду насилништва и нечовештва, одбацивање свих видова 

агресивног и асоцијалног понашања и за развијање самосвести и личне одговорности;  

- подстичу на саосећање са ближњима и одговорност према другом;  

- развију врлине разборитости и равнотеже и мудрости.  

- Општи задаци. Ученици треба да:  

- развијају и негују стваралачки и истраживачки дух у процесу учења и у примени стечених знања;  

- развијају и негују методичност и методичка поступања приликом овладавања сложеним и обимним знањима;  

- усаглашено са општим исходима учења, као и усклађено са узрастом и способностима, даље развијају знања, васпитне вредности и 

функционалне вештине које ће моћи да користе у даљем образовању, у професионалном раду и у свакодневном животу;  

- развијају лични и национални идентитет и осећање припадности држави Србији;  

- формирају вредносне ставове којима се чува национална и светска културна баштина;  

- буду оспособљени за живот у мултикултуралном друштву.  

-  

Активности наставника: 

- мотивисање ученике за читање; 

- припремање и благовремено давањеученицима истраживачких задатака као помоћ приликом читања и разумевања  дела; 

- припремање наставних материјала; 

- планирање активности на часу и тока часа; 

- објашњавање, тумачење, анализирање  нових садржаја и појмова; 

- подстицање активног учешћа ученика у раду на часу; 
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- подстицање креативности ученика; 

- подстицање код ученика критичког развој мишљења и разумевања; 

- подстицањее активног учења; 

- подстицање учника  да повезују знања са другим областима и  ослањају се на претходно искуство; 

- инсистирање на практичној примени стечених знања  

- подстицање одговорности код ученика; 

- упућивање ученика на додатне изворе знања и могућности сазнавања; 

- неговање позитивне климе у одељењу; 

- омогућавање подстицајне средине за рад и учење; 

- охрабрибравање, помагање и подстицање ученика; 

- инсистирање на систематичности у раду и поштовању принципа и правила рада; 

- редовно вредновање рада и постигнућа сваког ученика; 

- самовредновање реализације програма ; 

- планирање новина и измена за следећу школску годину. 

-  

Активности ученика: 

- редовно читање задате лектире; 

- припремње  радних материјала за часове обраде књижевних дела; 

- активно учествовање у дискусијама на часу; 

- активан приступање при излагању новог градива и изради задатака на часу; 

- самостално или уз помоћ наставника запажање, упоређивање, примена и повезивање градива ; 

- израда домаћих задатака; 

- активно учење; 

- тражење додатне подршке за градиво које нису разумели или их  додатно интересује; 

- редовно бележење у свеску свих  најважнијих чињеница и закључакае  са часа; 

- израда писмених задатака, тестова знања, правописних диктата, рецитовање стихова; 

- практична примена стечених знања; 

- повезивање знања са другим областима; 

- ослањање на претходно искуство; 

- самопроцењивање напретка . 
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Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  по 

теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

I Просветитељство  

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

- наведе особености барока, класицизма и 

просветитељства и њихове представнике у 

књижевности 

- објасни значај Венцловића и Орфелина за 

развој језика и књижевности код Срба 

- 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 

- наведе особине ликова у обрађеним делима 

и заузме став према њиховим поступцима 

Историја 

Филозофија 

Ликовна култура 

Музичка 

уметност 

Верска настава 

5 4 1 

II Романтизам  

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

- уочава и образлаже одлике романтизма 

- наведе представнике романтизма и њихова 

дела 

- изнесе свој суд о књижевним делима 

користећи стечена знања и сопствена 

запажања 

- препозна и усвоји вредности националне 

културе, разуме и поштује културне 

вредности других народа  

- тумачи уметнички свет и стваралачке 

структуре обрађеног дела 

Историја 

Ликовна култура 

Музичка 

уметност 

29 25 4 



Машинска школа „Радоје Дакић“ 2018 -2022. 

 

 

1201 

III Реализам  

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

- дефинише одлике реализма и препозна их 

на обрађеним књижевним делима 

- наведе представнике правца и њихова дела 

- 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 

Историја 

Ликовна култура 

Музичка 

уметност 

32 27 5 

IV Лектира  

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

- тумачи уметнички свет и стваралачке 

поступке у структури обрађених дела 

- изнесе свој суд о књижевним делима 

користећи стечена знања и сопствена 

запажања 

-  износи став и користи аргументе 

 

5 4 1 

V Језик  

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

- 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 

- примени правила одвојеног и састављеног 

писања речи у складу са језичком нормом 

страни језик 

18 15 3 
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VI Култура изражавања  

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

-  изражава размишљања и критички став 

према проблемима и појавама 

- износи став, користи аргументе и 

процењује опште и сопствене вредности у 

усменом и писаном изражавању 

- примени вештину комуникације 

 

22 / 22 

Начини 

оцењивања 

• усмено испитивање 

- индивидуално 

- групна дискусија 

• тест знања 

• домаћи задатак 

• писмени задатак 

• есеј 

• ППТ презентација 

• праћење актиности на часу 

Укупно: 111 75 36 

 

Образовни стандарди: 

Основни ниво 

1. Област ЈЕЗИК  

2.СЈК.1.1.1. Има основна знања о језику уопште (шта је језик, које функције има); поштује свој језик и поштује друге језике; 

препознаје стереотипне ставове према језику. Разуме појам текста; разликује делове текста (увод, главни део, завршетак); 

препознаје врсте текстова (облике дискурса); има основна знања из социолингвистике: познаје појмове једнојезичности и 

вишејезичности (и зна одговарајуће језичке прилике у Србији); разуме појам језичке варијативности и препознаје основне 

варијетете.  

2.СЈК.1.1.2. Разликује књижевни (стандардни) језик од дијалекта; зна основне податке о дијалектима српског језика; има 

правилан став према свом дијалекту и другим дијалектима српског језика и према оба изговора српског књижевног језика 

(поштује свој и друге дијалекте српског језика и има потребу да чува свој дијалекат; подједнако цени оба изговора српског 

књижевног језика - екавски и (и)јекавски); има потребу да учи, чува и негује књижевни језик; познаје најважније граматике и 

нормативне приручнике и уме да се њима користи; зна основне податке о месту српског језика међу другим индоевропским и 
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словенским језицима; има основна знања о развоју књижевног језика, писма и правописа код Срба.  

2.СЈК.1.1.3. Разликује правилан од неправилног изговора гласа; зна основну поделу гласова; има основна знања у вези са слогом 

и примењује их у растављању речи на крају реда; зна основна правила акценатске норме и уочава евентуалне разлике између 

свог и књижевног акцента.  

2.СЈК.1.1.4. Познаје врсте и подврсте речи; примењује норму у вези с облицима речи у фреквентним случајевима (укључујући и 

гласовне промене у вези с облицима речи); издваја делове речи у вези с облицима речи (граматичка основа и наставак за облик) у 

једноставнијим случајевима; издваја делове речи у вези с грађењем речи (префикс, творбена основа, суфикс) у једноставнијим 

случајевима; препознаје основне начине грађења речи; примењује норму у вези с грађењем речи (укључујући и гласовне промене 

у вези с грађењем речи); примењује постојеће моделе при грађењу нових речи.  

2.СЈК.1.1.5. Правилно склапа реченицу; разликује синтаксичке јединице; разликује активне и пасивне реченице; уме да 

анализира једноставније реченице грађене по основним моделима и проширене прилошким одредбама.  

2.СЈК.1.1.6. Има лексички фонд који је у складу са средњим нивоом образовања; прави разлику између формалне и неформалне 

лексике и употребљава их у складу са приликом; има основна знања о значењу речи; познаје основне лексичке односе 

(синонимију, антонимију, хомонимију); познаје метафору као лексички механизам; нема одбојност према речима страног 

порекла, али их не прихвата некритички и аутоматски; познаје појам термина и фразеологизма; познаје најважније речнике 

српског језика и уме да се њима користи.  

2. Област КЊИЖЕВНОСТ  

2.СЈК.1.2.1. Познаје ауторе дела из обавезног школског програма и локализује их у контекст стваралачког опуса и 

књижевноисторијски контекст.  

2.СЈК.1.2.2. Познаје књижевнотеоријску терминологију и доводи је у функционалну везу са примерима из књижевних1 и 

неуметничких2 текстова предвиђених програмом.  

2.СЈК.1.2.3. У тумачењу књижевноуметничких и књижевнонаучних дела разликује методе унутрашњег и спољашњег приступа.  

2.СЈК.1.2.4. Уочава и примерима аргументује основне поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевних дела из 

обавезне школске лектире.  

2.СЈК.1.2.5. Уочава основне особине књижевности као дискурса и разликује га у односу на остале друштвене дискурсе.  

2.СЈК.1.2.6. Наводи основне књижевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и 

светске књижевности и повезује их са делима и писцима из обавезне лектире школског програма.  

2.СЈК.1.2.7. Анализира издвојене проблеме у књижевном делу и уме да их аргументује примарним текстом.  

2.СЈК.1.2.8. Користи препоручену секундарну литературу (књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, теоријску) и доводи је 

у везу са књижевним текстовима предвиђеним програмом.  

2.СЈК.1.2.9. На основу дела српске и светске књижевности формира читалачке навике и знања; схвата улогу читања у тумачењу 

књижевног дела и у изграђивању језичког, литерарног, културног и националног идентитета.  
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1 Књижевни текстови обухватају књижевноуметничке и књижевнонаучне текстове. 
2 Под неуметничким текстовима подразумевају се текстови из науке о језику и науке о књижевности, научнопопуларни 

текстови из ових области и, по потреби, текстови из медија и других извора погодни за обраду градива из предмета Српски 

језик и књижевност. 

3. Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА  

2.СЈК.1.3.1. Говори разговетно, поштујући ортоепска правила књижевног језика; примењује књижевнојезичку акцентуацију или 

упоређује свој акценат са књижевним и труди се да је с њим усклади; течно и разговетно чита наглас књижевне и неуметничке 

текстове; изражајно чита и казује лакше књижевноуметничке текстове; у званичним ситуацијама говори о једноставнијим 

темама из области језика, књижевности и културе користећи се коректним језичким изразом (тј. говори течно, без замуцкивања, 

поштапалица, превеликих пауза и лажних почетака, осмишљавајући реченицу унапред) и одговарајућом основном 

терминологијом науке о језику и науке о књижевности, прилагођавајући приликама, ситуацији, саговорнику и теми вербална и 

невербална језичка средства (држање, мимику, гестикулацију); говори уз презентацију; има културу слушања туђег излагања; у 

стању је да с пажњом и разумевањем слуша излагање средње тежине (нпр. предавање) с темом из језика, књижевности и 

културе; приликом слушања неког излагања уме да хвата белешке.  

2.СЈК.1.3.2. Говорећи и пишући о некој теми (из језика, књижевности или слободна тема), јасно структурира казивање и повезује 

његове делове на одговарајући начин; разликује битно од небитног и држи се основне теме; саставља једноставнији говорени и 

писани текст користећи се описом, приповедањем и излагањем (експозицијом); уме укратко да опише своја осећања и доживљај 

књижевног или другог уметничког дела; сажето препричава једноставнији књижевноуметнички текст и издваја његове важне 

или занимљиве делове; резимира једноставнији књижевни и неуметнички текст.  

2.СЈК.1.3.3. У расправи или размени мишљења на теме из књижевности, језика и културе уме у кратким цртама да изнесе и 

образложи идеју или став за који се залаже, говори одмерено, ослања се на аргументе, у стању је да чује туђе мишљење и да га 

узме у обзир приликом своје аргументације; пише једноставнији аргументативни текст на теме из књижевности, језика и 

културе.  

2.СЈК.1.3.4. Користи оба писма, дајући предност ћирилици; примењује основна правописна правила у фреквентним примерима и 

уме да се служи школским издањем Правописа; у писању издваја делове текста, даје наслове и поднаслове, уме да цитира и 

парафразира; саставља матурски рад поштујући правила израде стручног рада (употребљава фусноте и саставља садржај и 

библиографију); саставља писмо - приватно и службено, биографију (ЦВ), молбу, жалбу, захтев, оглас; зна да попуни различите 

формуларе и обрасце.  

2.СЈК.1.3.5. Има способност и навику да у различите сврхе (информисање, учење, лични развој, естетски доживљај, забава...) 

чита текстове средње тежине (књижевноуметничке текстове, стручне и научнопопуларне текстове из области науке о језику и 

књижевности, текстове из медија3); примењује предложене стратегије читања.  

2.СЈК.1.3.6. Разуме књижевни и неуметнички текст средње сложености: препознаје њихову сврху, проналази експлицитне и 
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имплицитне информације, издваја главне идеје текста; прати развој одређене идеје у тексту; пореди основне информације и идеје 

из двају или више текстова.  

2.СЈК.1.3.7. Критички промишља књижевни и неуметнички текст средње сложености: разликује објективну/веродостојну 

чињеницу од ауторове интерпретације; процењује (и то образлаже) да ли аутор неуметничког текста износи све потребне 

информације и да ли даје довољне и веродостојне доказе за то што тврди; процењује да ли је аутор текста неутралан или 

ангажован односно пристрастан, и образлаже своју процену; препознаје говор мржње, дискриминације, бирократски језик, и има 

изграђен негативан став према њима; уме у једноставним примерима да понуди алтернативу бирократском језику.  

2.СЈК.1.3.8. Препознаје структуру, различите елементе, стилске одлике (експресивност, сликовитост, метафоричност) књижевног 

и неуметничког текста; препознаје конотативно значење речи у датом контексту и разуме сврху конотативног значења у 

књижевном и неуметничком тексту; одређује значење непознате речи на основу контекста и творбеног модела; разуме значај 

читања за богаћење лексичког фонда.  

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на средњем нивоу у свакој области.  
3 Текстови који су погодни за обраду градива из језика и књижевности. 

Средњи ниво 

1. Област ЈЕЗИК  

2.СЈК.2.1.1. Има шира знања о језику уопште (која су битна својства језика); препознаје јединице и појаве које припадају 

различитим језичким нивоима/подсистемима; има основна знања о писму уопште; има основна знања о правопису уопште 

(етимолошки - фонолошки правопис; граматичка - логичка интерпункција; графема - слово); има основна знања о језицима у 

свету (језичка сродност, језички типови, језичке универзалије). Разуме основне принципе вођења дијалога; разуме појам 

говорног чина; разуме појам деиксе. Познаје одлике варијетета српског језика насталих на основу медијума и оних који су 

условљени социјално и функционално.  

2.СЈК.2.1.2. Зна основне особине дијалеката српског језика; зна основна правила екавског и (и)јекавског изговора; у 

једноставнијим случајевима пребацује (и)јекавску реч у екавски лик и обрнуто. Смешта развој књижевног језика код Срба у 

друштвени, историјски и културни контекст.  

2.СЈК.2.1.3. Познаје говорне органе и начин на који се гласови производе; зна да дели гласове по свим критеријумима; разуме 

појам фонеме; зна сва правила акценатске норме и уме да прочита правилно акцентовану реч; зна механизме фонолошки 

условљених гласовних промена (једначења сугласника по звучности и по месту творбе, сажимање и асимилацију вокала и 

губљење сугласника).  

2.СЈК.2.1.4. Има шира знања о врстама и подврстама речи; уме да одреди облик променљиве речи и да употреби реч у задатом 

облику; познаје појам морфеме; дели реч на творбене морфеме у једноставнијим случајевима и именује те морфеме; познаје 

основне начине грађења речи; примењује норму у вези с облицима речи у мање фреквентним случајевима.  

2.СЈК.2.1.5. Користи се свим синтаксичким могућностима српског језика; разликује безличне и личне реченице; анализира 
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реченице грађене по различитим моделима; има шира знања о синтагми; препознаје основне врсте зависних предикатских 

реченица (типични случајеви); зна основно о напоредним односима, конгруенцији и негацији; разликује врсте независних 

предикатских реченица; разуме појам елипсе; има основна знања о употреби падежа и глаголских облика.  

2.СЈК.2.1.6. Има богат и уразноличен лексички фонд (укључујући и интелектуалну и интернационалну лексику и познавање 

најфреквентнијих интернационалних префикса и суфикса). Тај фонд употребљава у складу с приликом; види језик као низ 

могућности које му служе да изрази индивидуално искуство и усмерен је ка богаћењу сопственог речника; познаје 

хиперонимију/хипонимију, паронимију; разликује лексичке слојеве; познаје метонимију као лексички механизам.  

2. Област КЊИЖЕВНОСТ  

2. СЈК.2.2.1. Интерпретира књижевни текст увидом у његове интеграционе чиниоце (доживљајни контекст, тематско-мотивски 

слој, композиција, ликови, форме приповедања, идејни слој, језичко-стилски аспекти...).  

2.СЈК.2.2.2. Познаје књижевнотеоријску терминологију и књижевнотеоријска знања адекватно примењује у тумачењу 

књижевних дела предвиђених програмом.  

2.СЈК.2.2.3. Разликује методе унутрашњег и спољашњег приступа у интерпретацији књижевноуметничког и књижевнонаучног 

дела и адекватно их примењује приликом разумевања и тумачења ових врста дела.  

2.СЈК.2.2.4. Уочава и образлаже поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевноуметничких и књижевнонаучних 

дела у оквиру школске лектире; процењује да ли је сложенији књижевнонаучни текст (аутобиографија, биографија, мемоари, 

дневник, писмо, путопис...) добро структуриран и кохерентан, да ли су идеје изложене јасно и прецизно; уочава стилске 

поступке у књижевноуметничком и књижевнонаучном тексту; процењује колико одређене одлике текста утичу на његово 

разумевање и доприносе тумачењу значења текста.  

2.СЈК.2.2.5. Образлаже основне елементе књижевности као дискурса у односу на остале друштвене дискурсе (нпр. 

присуство/одсуство приповедача, приповедни фокус, статус историјског и фиктивног итд.).  

2.СЈК.2.2.6. Приликом тумачења књижевноуметничких и књижевнонаучних дела из школског програма примењује знања о 

основним књижевноисторијским и поетичким одликама стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске 

књижевности.  

2.СЈК.2.2.7. Самостално уочава и анализира проблеме у књижевном делу и уме да аргументује своје ставове на основу 

примарног текста.  

2.СЈК.2.2.8. Активно користи препоручену и ширу, секундарну литературу (књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, 

теоријску) у тумачењу књижевноуметничких и књижевнонаучних дела предвиђених програмом.  

2.СЈК.2.2.9. На основу дела српске и светске књижевности развија читалачке вештине, способности и знања од значаја за 

тумачење и вредновање различитих књижевноуметничких и књижевнонаучних дела и за развијање језичког, литерарног, 

културног и националног идентитета; има изграђен читалачки укус својствен културном и образованом човеку.  

3. Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА  
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2.СЈК.2.3.1. Говори у званичним ситуацијама, јавно и пред већим аудиторијумом о темама из области језика, књижевности и 

културе, користећи се књижевним језиком и одговарајућом терминологијом; учествује у јавним разговорима са више учесника; 

процењује слушаоца односно аудиторијум и обликује свој говор према његовим потребама и могућностима; има потребу и 

навику да развија сопствену говорну културу; с пажњом и разумевањем слуша теже излагање (нпр. предавање) с темом из језика, 

књижевности и културе; слуша критички, процењујући говорникову аргументацију и објективност.  

2.СЈК.2.3.2. Саставља сложенији говорени и писани текст (из језика, књижевности или слободна тема) користећи се описом, 

приповедањем и излагањем (експозицијом); у говореној или писаној расправи прецизно износи своје идеје и образлаже свој став; 

труди се да говори и пише занимљиво, правећи прикладне дигресије и бирајући занимљиве детаље и одговарајуће примере; 

уочава поенту и излаже је на прикладан начин; прецизно износи свој доживљај и утиске поводом књижевног или другог 

уметничког дела; сажето препричава сложенији књижевни текст и резимира сложенији књижевни и неуметнички текст на теме 

непосредно везане за градиво; пише извештај и реферат; примењује правописну норму у случајевима предвиђеним програмом.  

2.СЈК.2.3.3. Има способност и навику да у различите сврхе (информисање, учење, лични развој, естетски доживљај, забава...) 

чита теже текстове (књижевноуметничке текстове, стручне и научнопопуларне текстове из области науке о језику и 

књижевности, текстове из медија); има изграђен читалачки укус својствен културном и образованом човеку; примењује сложене 

стратегије читања; бира стратегију читања која одговара сврси читања.  

2.СЈК.2.3.4. Разуме сложенији књижевни и неуметнички текст: препознаје његову сврху; проналази експлицитне и имплицитне 

информације; издваја информације према задатом критеријуму; издваја главне идеје; прати развој одређене идеје; пореди 

информације и идеје из двају или више текстова да би разумео одговарајући значењски или стилски аспект према задатом 

критеријуму; анализира и тумачи оне системе мотивације који се у књижевном делу јављају при обликовању (карактеризацији) 

ликова и изградњи догађаја (због бољег и потпунијег разумевања значења књижевног дела); тумачи (на нивоу разумевања) 

текстове ослањајући се на други текст/текстове.  

2.СЈК.2.3.5. Критички промишља сложенији књижевни и неуметнички текст: раздваја објективну чињеницу од ауторове 

интерпретације; процењује да ли је аутор текста неутралан или ангажован односно пристрастан, и образлаже своју процену; 

разликује експлицитне и имплицитне ауторове ставове; аргументовано вреднује да ли аутор сложенијег експозиторног или 

аргументативног текста погодног за обраду градива из језика и књижевности износи све потребне информације и да ли даје 

довољне и веродостојне доказе за то што тврди.  

2.СЈК.2.3.6. Процењује да ли је сложенији неуметнички текст погодан за обраду градива из језика и књижевности добро 

структуриран и кохерентан, да ли су идеје изложене јасно и прецизно; уочава стилске поступке у овим текстовима; процењује 

колико одређене одлике текста утичу на његово разумевање.  

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на напредном нивоу у свакој области.  

Напредни ниво 

1. Област ЈЕЗИК  
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2.СЈК.3.1.1. Разуме да постоји тесна веза између језика и мишљења; јасан му је појам категоризације; познаје конверзационе 

максиме (квалитета, квантитета, релевантности и начина); разуме појам информативне актуализације реченице и зна како се она 

постиже; јасан му је појам текстуалне кохезије.  

2.СЈК.3.1.2. При подели речи на слогове позива се на правила; акцентује једноставније примере.  

2.СЈК.3.1.3. Има детаљнија знања о морфологији у ужем смислу и творби речи у српском језику (дели реч на творбене морфеме у 

сложенијим случајевима и именује те морфеме).  

2.СЈК.3.1.4. Има детаљнија знања о употреби падежа и глаголских облика; уме да анализира компликованије реченице грађене 

по различитим моделима; познаје специјалне независне реченице; познаје различита решења у вези с конгруенцијом.  

2.СЈК.3.1.5. Има основна знања о речницима и структури речничког чланка.  

2. Област КЊИЖЕВНОСТ  

2.СЈК.3.2.1. Чита, доживљава и самостално тумачи књижевноуметничка и књижевнонаучна дела из обавезног школског 

програма, као и додатне (изборне) и факултативне књижевноуметничке и књижевнонаучне текстове; током интерпретације 

поуздано користи стечена знања о стваралачком опусу аутора и књижевноисторијском контексту.  

2.СЈК.3.2.2. Влада књижевнотеоријском терминологијом и теоријска знања адекватно примењује у тумачењу 

књижевноуметничких и књижевнонаучних дела која су предвиђена школским програмом и других дела ове врсте различитих 

жанрова, изван школског програма.  

2.СЈК.3.2.3. У процесу тумачења књижевноуметничког и књижевнонаучног дела, одабира, примењује и комбинује адекватне 

методе унутрашњег и спољашњег приступа.  

2.СЈК.3.2.4. Уочава и тумачи поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевноуметничких и књижевнонаучних 

текстова у оквиру школске лектире и изван школског програма; процењује и пореди стилске поступке у наведеним врстама 

текстова.  

2.СЈК.3.2.5. Разуме основне елементе књижевности као дискурса (пореди нпр. присуство/одсуство приповедача, приповедни 

фокус, статус историјског и фиктивног итд.) у односу на остале друштвене дискурсе и та сазнања употребљава у тумачењу 

књижевних дела.  

2.СЈК.3.2.6. Приликом тумачења и вредновања књижевноуметничких и књижевнонаучних дела примењује и упоређује 

књижевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске књижевности.  

2.СЈК.3.2.7. Самостално уочава и тумачи проблеме и идеје у књижевном делу и своје ставове уме да аргументује на основу 

примарног текста и литерарно-филолошког контекста.  

2.СЈК.3.2.8. У тумачењу књижевног дела критички користи препоручену и самостално изабрану секундарну литературу 

(књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, теоријску).  

2.СЈК.3.2.9. На основу дела српске и светске књижевности (у обавезном и сопственом избору) и секундарне литературе шири 

читалачка знања, примењује стратегије читања које су усаглашене са типом књижевног дела и са читалачким циљевима 
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(доживљај, истраживање, стваралаштво); развија језички, литерарни, културни и национални идентитет.  

3. Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА  

2.СЈК.3.3.1. Дискутује о сложеним темама из језика, књижевности и културе; дискутује о смислу и вредностима књижевних 

текстова и о сврси и вредностима неуметничких текстова користећи стручну терминологију.  

2.СЈК.3.3.2. Излаже (у званичним ситуацијама, јавно и пред већим аудиторијумом) и пише о темама из области језика, 

књижевности и културе; има развијене говорничке (ораторске) вештине; претпоставља различите ставове аудиторијума и у 

складу с тим проблематизује поједине садржаје; препознаје и анализира вербалну и невербалну реакцију саговорника односно 

аудиторијума и томе прилагођава свој говор; слушајући говорника, процењује садржину и форму његовог говора и начин 

говорења.  

2.СЈК.3.3.3. Композиционо и логички складно пише стручни текст на теме из књижевности и језика, као и новински чланак.  

2.СЈК.3.3.4. Организује, класификује, уопштава и на сличан начин обрађује информације из књижевних и неуметничких текстова 

на основу задатог и/или самостално постављеног критеријума.  

2.СЈК.3.3.5. Продубљено критички промишља сложенији текст: процењује колико сложенији експозиторни текст успешно 

преноси информације публици којој је намењен, уочавајући које информације недостају; издваја доказну грађу на којој аутор 

аргументативног текста заснива своје ставове и одређује средства којима их износи; запажа ауторове грешке у закључивању и 

сл.  

2.СЈК.3.3.6. Процењује стилске поступке у књижевном и неуметничком тексту; пореди стилске поступке у два сложена текста 

(или више њих); тумачи њихову улогу у остваривању естетских и значењских одлика наведених врста текстова.  

2.СЈК.3.3.7. Изграђује свест о себи као читаоцу - развија читалачку ауторефлексију (разуме улогу читања у сопственом развоју; 

има развијену, критичку свест о својим читалачким способностима...).  

НАПОМЕНА: Због преклапања у више наставних тема/модула  образовни стандарди ће бити прецизније одређени у оперативним 

(месечним)  плановима. 

Начин остваривања програма  

УВОДНА ОБЈАШЊЕЊА  

Зависно од разреда и садржаја годишњи фонд часова наставе овог предмета распоређен је тако да је за подручје књижевност издвојено око 60%, а 

за друга два (језик и култура изражавања) око 40% часова.  

У оквиру тог фонда планирани садржаји се обрађују са 70% часова. Осталих 30% часова предвиђено је за понављање, утврђивање, вежбање и 

систематизовање програма.  

Циљ и задаци чине целину и остварују се током четири године - систематски и континуирано - у свим предвиђеним програмско-тематским 

подручјима и видовима рада.  

Сви садржаји распоређени су по разредима, подручјима, областима и темама уз примену начела поступности, корелације, интеграције и 

примерености узрасту.  



Машинска школа „Радоје Дакић“ 2018 -2022. 

 

 

1210 

Садржаји књижевности конкретизовани су по разредима, сегментима (књижевност и лектира), а обухватају књижевнотеоријско и 

књижевноисторијско проучавање књижевноуметничких дела и књижевности жанровски распоређених.  

Подручје језик обухвата изучавање језика као система. У садржаје овог подручја уграђени су елементи опште лингвистике и правописа.  

Подручје култура изражавања обухвата облике и врсте у области усменог и писменог изражавања (по разредима). У овој области планиране су 

говорне и писмене вежбе, домаћи задаци и писмени задаци, који треба да се раде наизменично ћирилицом и латиницом.  

Ради што успешније реализације бројних захтева и садржаја неопходна је и стална сарадња наставника српског језика и књижевности с 

наставницима других предмета (историје, сродних општестручних и ужестручних предмета), стручним сарадницима (школским библиотекаром - 

медијатекаром, педагогом, психологом) и органима (стручним активом и већима), родитељима ученика и међуопштинском (регионалном) 

просветно-педагошком службом; такође је корисна сарадња наставника и са одређеним институцијама (народном библиотеком, домом културе, 

биоскопом, локалним новинама, радио-станицом и др.).  

Квалитет и трајност знања, умења, вештина и навика ученика у многоме зависе од принципа, облика, метода и средстава који се користе у 

образовно-васпитном процесу. Због тога савремена настава српског језика и књижевности претпоставља остваривање битних задатака и садржаја 

програма уз максимално могућу мисаону активност ученика (субјеката у настави), поштовање одређених дидактичких принципа (посебно: свесне 

активности ученика, научности, примерености, поступности, систематичности и очигледности), као и адекватну примену оних наставних облика, 

метода, поступака и средстава чију су вредност утврдиле савремена пракса и методика наставе српског језика и књижевности (пре свега: разни 

видови групног и индивидуалног рада примерени могућностима ученика, методе - дијалошка, текстуално-графичке демонстрације и самосталних 

радова ученика, средства - уџбеници, приручници, разне врсте текстова и графичких приказа, графофолије, наставни и други филмови, радио и 

телевизијске емисије и сл.). Избор одређених наставних облика, метода, поступака и средстава условљен је, пре свега, наставним садржајем и 

циљевима (образовним, васпитним и функционалним), које треба остварити на једном часу српског језика и књижевности.  

Редовна настава српског језика и књижевности изводи се у специјализованим учионицама и кабинетима за овај предмет, који треба да буду 

опремљени у складу са нормативима за средње стручне школе. Делимично, она се организује и у другим школским просторијама (библиотеци - 

медијатеци, читаоници, аудиовизуелној сали и сл.).  

У настави српског језика и књижевности користе се одобрени уџбеници и приручници и библиотечко-информацијска грађа од значаја за 

остваривање задатака и садржаја програма овог предмета, односно за систематско оспособљавање ученика за самостално коришћење разних 

извора сазнања у настави и ван ње.  

У односу на досадашњи, овај програм доноси извесне промене и новине, које треба имати у виду приликом планирања (глобалног и оперативног) 

и реализације предвиђених задатака и садржаја. Посебно су значајне ове промене и новине у програму: измењен је недељни и годишњи фонд 

часова у свим разредима средњих стручних школа као и начин расподеле предвиђеног годишњег фонда часова на поједине сегменте програма; 

обезбеђен је адекватнији однос између часова обраде и других типова часова: кориговани су циљ и задаци наставе; измењени су структура и 

садржаји подручја књижевност и језик; у програм је укључен садржај проучавања књижевног дела. Уведена је област лектире, укључени су нови 

аутори и наслови; одређени су основни књижевнотеоријски појмови који се усвајају током обраде одговарајућих дела: створени су предуслови за 
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креативно испољавање наставника и прилагођавање васпитно-образовног рада различитим ситуацијама у пракси, као и за појачавање стваралачке 

сарадње наставника и ученика.  

КЊИЖЕВНОСТ  

Ово програмско-тематско подручје обухвата најзначајнија дела из српске и светске књижевности, која су распоређена у књижевноисторијском 

континуитету од старог века до данас.  

Од историјског континуитета одступа се само у поглављу увод у проучавање књижевног дела у И разреду и проучавање књижевног дела у ИВ 

разреду, као и у поглављу лектира.  

Програм И разреда је за почетак предвидео увод у проучавање књижевног дела (књижевнотеоријски приступ) како би се избегло нагло 

прелажење са тематског проучавања, карактеристичног за наставу овог предмета у основној школи, на проучавање историје књижевности, тј. 

изучавање књижевноуметничких дела у историјском контексту. Уз тај основни разлог треба имати у виду и друга преимућства оваквог приступа: 

наставник ће стећи увид у књижевноисторијска знања која су ученици понели из основне школе. Та знања ће се систематизовати, проширити и 

продубити, чиме ће се остварити ваљанији пут за сложенији и студиознији приступ књижевним делима какав захтева програм књижевности у 

средњим стручним школама.  

Наставник српског језика и књижевности у средњим стручним школама треба да пође од претпоставке да је ученик у основној школи стекао 

основна знања:  

- из теорије књижевности: тема, мотив, фабула; лик, карактер; структура прозног књижевног дела; књижевни родови и врсте;основна 

језичкостилска изражајна средства; усмена и писана књижевност; структура лирске песме; стих, строфа, рима, ритам; структура драмског дела; 

дијалог, монолог, драмска врста, драма и позориште, филм, радио-драма, телевизијска драма;  

- из основа сценске и филмске културе: слика, реч, звук, филмска музика, ситуација, радња, јунаци филма, елементи филмског израза, филмске 

врсте, од синопсиса до сценарија; филм, телевизија, књижевност (сличност и разлике).  

Са стеченим знањима, која се у програму средњих стручних школа проширују и продубљују, ученик може активно да учествује у интерпретацији 

књижевног дела.  

Проучавање књижевног дела дато је, такође посебно место у ИВ разреду, када су ученици зрелији и способнији за упознавање слојевитије 

структуре књижевноуметничког дела и књижевних методологија.  

Интерпретативно-аналитички методички систем је основни вид наставе књижевности и њега треба доследно примењивати приликом упознавања 

ученика са изабраним књижевним делима која су предвиђена програмом. Наравно, не треба очекивати да се сва програмом предвиђена дела 

обрађују на нивоу интерпретације као најпотребнијег аналитичко-синтетичког приступа књижевном делу. Наставник треба да процени на којим 

ће делима радити интерпретацију, а на којим осврт, приказ или, пак, проблемско-стваралачки методички систем.  

Нема сумње да овакав програм књижевности у средњим стручним школама повремено тражи и примену експликативног методичког система када 

се мора чути наставникова реч, и то најчешће приликом давања информација о епохама које се проучавају, као и у свим другим ситуацијама у 

којима наставник не може рачунати на ученикова предзнања (на пример: основне информације о почецима писмености, да је његов говор модел 

правилног, чистог и богатог језика каквом треба да теже његови ученици).  
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Књижевна дела из програма лектира имају равноправан третман са делима из обавезног програма књижевности и обрађују се по истом 

методичком систему. Треба напоменути да се из лектире која је дата по избору ученика и наставника не морају обрадити сви писци, већ 

књижевно дело оног писца за које се опредељују ученици и наставник.  

ЈЕЗИК  

Програм наставе језика у средњим стручним школама конципиран је тако да омогући ученицима стицање знања и о језику као друштвеној појави 

и о језику као систему знакова. Циљ је да ученици, поред знања о свом матерњем језику, стекну и опште лингвистичка односно 

социолингвистичка знања неопходна образованом човеку. Ова општа знања су функционално повезана са наставом матерњег језика. Главни део 

тих знања обрађује се у сегменту општи појмови о језику (на почетку програма за први и на крају програма за четврти разред). Као у уводном 

делу сегмента књижевни језик (у првом разреду) и сегменту језички систем и науке које се њиме баве; али се општи појмови обрађују и током 

целе наставе - у вези са одговарајућим партијама о српском као матерњем језику. Инсистирање на једном теоријски и методички вишем нивоу 

изучавању језичких појава даје нови квалитет настави која обухвата и знања с којима су се ученици сретали у основној школи. Ова знања, поред 

своје општеобразовне вредности и значаја за олакшавање и побољшавање наставе српског језика, треба да послуже и лакшем савлађивању 

градива из страних језика.  

Део програма књижевни језик (први и други разред) вишеструко је значајан. Његовом реализацијом ученици треба да стекну знања и изграде 

одговарајуће ставове о српском књижевном језику и о значају књижевнојезичке норме и језичке културе. Овај део програма укључује и наставу о 

развоју књижевног језика.  

У сегменту програма посвећеног организацији и функционисању језичког система не обрађују се само чисто граматички аспекти језичког система 

већ се обухватају и функционални аспекти. Зато су, између осталог, у синтаксу унети и елементи лингвистике текста и граматике. Посебан је 

значај дат лексикологији (која се надовезује на део о творби речи), и то не само да би ученици стекли више знања о речничком благу свога језика 

него и да би развили правилан однос према разним појавама у лексици.  

У обради свих сегмената програма треба се надовезивати на знања која су ученици стекли током претходног школовања. Међутим, овде није реч 

о простом обнављању и утврђивању раније стечених знања, него о добијању целовите слике о српском језику, и као што је већ речено, о усвајању 

једног квалитативно вишег приступа проучавању језичке организације и језичких законитости.  

Веома је важно да се настава језика повеже са осталим деловима овог наставног предмета. Наиме, ова настава пружа лингвистичка знања која ће 

бити подлога за тумачење језика и стила књижевних дела, с тим што ова дела пружају и одговарајући материјал за уочавање естетске функције 

језика. С друге стране, настава језика се мора повезати и са наставом културе изражавања. Тиме ће лингвистичка знања (о акценатском систему, 

творби речи, лексикологији, синтакси итд.), као и проучавање правописа, допринети да ученици боље и поступније усвоје књижевнојезичку 

норму и да побољшају своје изражајне способности.  

КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА  

Вежбе у усменом изражавању треба у средњим стручним школама да дају одређени степен правилне артикулације, дикције, интонације, ритма и 

темпа у читању и казивању лирског, епског и драмског текста. Ове се вежбе, по правилу, реализују у току обраде књижевног текста на тај начин 

што ће наставник, директно, својим читањем, говорењем или уз помоћ снимка, анализирати одговарајуће елементе правилног усменог 
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изражавања како би их ученици уочили. Стечена сазнања трансформишу се у вештине и умења на тај начин што ученици интерпретирањем 

књижевних текстова настоје да сами достигну одговарајући степен вештине и умења ове врсте. Стечене способности се даље увежбавају 

различитим облицима усменог изражавања ученика (извештавање, расправљање, реферисање и др.). Већина предвиђених облика ове наставе 

непосредно се укључује у наставу књижевности или примене за израду писмених састава.  

У првом разреду (делимично и у другом) веома је упутно да наставник ученицима демонстрира методологију израде писменог састава. У том 

смислу корисно је комбиновати индукцију и дедукцију. На одабраном узорку (расправа, извештај и др.) треба анализирати његову композицију, 

функцију одељака и остале елементе (примереност стила и сл.). Затим се ученицима може дати задатак да припреме грађу о једној теми, али да 

прикупљену грађу не обликују већ да се то уради на часу. Вежба у методологији израде писменог састава на основу прикупљене грађе требало би 

да буде демонстрација целокупног поступка израде писменог састава: од анализе теме, одређивања њеног тежишта, селекције прикупљене грађе, 

распореда појединости с гледишта добре композиције, до обликовања грађе и рада на усавршавању текста. Рационализација наставе у овом послу 

постиже се на тај начин што ће узорак текста бити у вези с књижевним делом из програма за одређени разред.  

И диференцирање функционалних стилова ваља обављати на узорцима које је наставник одабрао. Да би ученик био оспособљен да свој језик и 

начин изражавања подеси врсти писменог састава (излагања), треба да напише конкретан састав (припреми излагање). Вежбе ове врсте треба 

понављати све док сваки ученик не буде оспособљен да се служи одређеним облицима изражавања. Да би се постигао већи наставни учинак, 

корисно је наћи неопходну психолошку мотивацију. Због тога ученике треба обавестити не само о коначном циљу који се жели постићи 

одређеним системом вежбања него и о сврсисходности појединих парцијалних вежбања која чине интегралну целину. Тако, на пример, ако су 

ученици обавештени да ће следећи писмени задатак бити у форми расправе или приказа, онда и конкретне вежбе треба да буду подређене том 

циљу. Наставник ће на одабраном моделу конкретног облика изражавања показати ученицима његове битне карактеристике, подразумевајући ту 

и примереност језика и стила. После тога ученици у форми домаћег задатка чине прве покушаје да самостално напишу састав одређене врсте. 

Читањем и коментарисањем домаћих задатака ученици се даље оспособљавају у писменом изражавању и овладавању одређеним врстама састава. 

Када је наставник стекао утисак да су сви ученици релативно овладали одређеном врстом писменог изражавања, утврђује час израде школског 

писменог задатка. Резултати таквог поступка показују се у школском писменом задатку, па се на основу њих планира даљи рад на усавршавању 

културе изражавања ученика. Ако више ученика не постигне одређени успех, цео се процес понавља.  

Оквирни број часова који је предвиђен за усмено и писмено изражавање означава укупно време, а не и број вежби у току наставне године 

(препоручује се организовање већег броја краћих вежби с прецизно одређеним циљевима).  

Током наставне године ученицима се дају писмени задаци (у складу са облицима и врстама наведеним у програму културе изражавања). По 

правилу, наставник је обавезан да прегледа и анализира задатке свих ученика. Одабрани задаци (не само најуспешнији) читају се и коментаришу 

на часу (делу часа). Поред писмених, у складу са захтевима програма, наставник даје ученицима и друге врсте конкретних домаћих задатака 

(усмених, практичних - примерених могућностима ученика и њиховој оптерећености разним обавезама).  

Израда школског писменог задатка, по правилу, траје један час. Изузетно, кад то поједини облици писменог изражавања изискују, израда задатака 

може трајати и дуже од једног часа.  

  



Машинска школа „Радоје Дакић“ 2018 -2022. 

 

 

1214 

Образовни профил: Електротехничар рачунара 

Предмет: Енглески језик 

Разред: Други 

Службени гласник РС-Просветни гласник: ("Сл. гласник СРС – Просветни гласник", бр. 6/90 i " Сл. гласник СРС – Просветни гласник", бр 

4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 

10/2009, 5/2010, 8/2010 - испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015 i 11/2016) 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 74 / / / 74 

Недељни 2 / / / 2 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ:   

Ученици: 

- развијају језичке вештине: слушање, читање, говор, писање у оквиру теме  

- активирају и развијају речник у оквиру теме 

- изражавају *комуникативне функције  у оквиру теме 

- стичу и примењују *знања о језику  у оквиру теме 

*  Комуникативне функције 

      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 
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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 изражавањеслагања и неслагања 

17. Тражење и давање дозволе 

18. Исказивање честитки 

19. Исказивање препоруке 

20. Изражавање хитности и обавезности 

21. Исказивање сумње и несигурности 

* Знања о језику 

ИМЕНИЦЕ   

Множина именица (бројиве и небројиве) 

Члан (одређени и неодређени у у ширем контексту)  

Заменички облици 

Заменице- личнезаменице у функцији објекта и субјекта, показне и односне заменице 

Детерминатори- показни, неодређени, присвојни 

Придеви- компарација,  

Бројеви-прости и редни 

Квантификатори 

ГЛАГОЛИ  

Обнављање обрађених глаголских времена  (Simple and continuous forms)   

Пасивне конструкције –садашње и прошло време 

Предлози и прилози за оријентацију у времену и простору 

Први и други кондиционал 

Модални глаголи: should, will,may must, might 

Going to и will- начини изражавања будућности. 

РЕЧЕНИЦА 

- Систематизација свих типова упитних реченица 

Директне и индиректна питања 

Индиректни говор- рецептивно и продуктивно 
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- А) изјаве и питања- без промене глаголског времена 

- Б) молбе, захтеви, наредбе 

Индиректни говор само рецептивно 

А) изјаве са променом глаголских времена 

- одређене временске клаузе 

- сложене временске клаузе, узрочне клаузе, допусне клаузе    

Задаци: 

Оперативни задаци на нивоу језичких вештина  

СЛУШАЊЕ   Оспособљавање ученика за разумевање усменог говора. 

ЧИТАЊЕ   Оспособљавање ученика за функционално читање и разумевање различитих, узрасно и садржајно примерених врста текстова ради 

информисања, извршавања упутстава и остварења естетског доживљаја (читање ради личног задовољства).  

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

ПИСАЊЕ   Оспособљавање ученика за писање краћих текстова различитог садржаја. 

СОЦИОКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА   Стицање и овладавање социокултурним компетенцијама неопходним за писану и усмену употребу 

језика. 

МЕДИЈАЦИЈА И ПРЕВОЂЕЊЕ   У ситуацији када посредује између особа (вршњака или одраслих) које не могу да се споразумевају, у 

неформалним ситуацијама, сажимајући и делом преводећи,  ученик може да користи  усмену медијацију или писану медијацију и превођење. 

Активности наставника: 

-  Даје упутства и објашњења ученицима, бележи и благовремено обавештава ученике о њиховом напретку. 

Активности ученика: 

- Разуме разговетан говор или краћи текст о теми.  

- Учествује у разговору о теми. 

- Може да напише или каже кратке одговоре на питања из дате теме. 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  по 

теми 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Образовање и култура 

2.СТ.1.5.2 

2.СТ.2.5.2 

2.СТ.1.4.2 

2.СТ.2.4.2 

На крају наставне теме ученик ће бити у стању 

да: говори о школском животу, о будућности, 

да даје понуде и предлоге, дискутује о 

друштвеним питањимаприча о правилима, пита 

Српски језик и 

књижевност 
22 8 14 
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2.СТ.1.2.5 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.1.4 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.4.4 

и даје савете, и употреби граматичке 

јединице:will and going to, zero conditional, first 

conditional,may, might, will, expressing 

probability, second conditional, I wish, must, have 

to... ,   примени знање стечено на часовима на 

конкретним примерима кроз вежбу, уз помоћ 

модела напише формално писмо . Ученик ће 

бити у стању да: на основу урађене контролне 

вежбе сагледа у којој мери је савладао наставне 

јединице обрађене и утврђене на  претходним 

часовима. 

2. Животне приче и догађаји 

2.СТ.1.5.2 

2.СТ.2.5.2 

2.СТ.1.4.2 

2.СТ.2.4.2 

2.СТ.1.2.5 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.1.4 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.4.4 

На крају наставне теме ученик ће бити у стању 

да: говори о успеху и спорту, највећим 

достигнућима у људској историји, изражава и 

оправдава своје мишљење, оправдава своја 

мишљења.препозна и употреби граматичке 

јединице:други кондиционал, past perfect,used 

to I wish verbs+prepositions ,   примени знање 

стечено на часовима на конкретним примерима 

кроз вежбу, уз помоћ модела напише 

аргументативни есеј. 

Ученик ће бити у стању да: на основу урађеног 

писменог задатка сагледа у којој мери је 

савладао наставне јединице обрађене и 

утврђене на  претходним часовима, на основу 

урађене исправке писменог задатка сагледа 

грешке које је правио и научи оно што није 

знао. 

Српски језик и 

књижевност 

22 8 14 

3. 
Медији- штампа, 

телевизија 

2.СТ.1.5.2 

2.СТ.2.5.2 

2.СТ.1.4.2 

2.СТ.2.4.2 

Ученик ће бити у стању да: на основу урађеног 

писменог задатка сагледа у којој мери је 

савладао наставне јединице обрађене и 

утврђене на  претходним часовима, на основу 

Српски језик и 

књижевност 
22 8 14 
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2.СТ.1.2.5 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.1.4 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.4.4 

урађене исправке писменог задатка сагледа 

грешке које је правио и научи оно што није 

знао. 

На крају наставне теме ученик ће бити у стању 

да: разуме и дискутује о причама из новина, 

уради анкету, прича о филмовима, да 

саопштава и реагује на вести, да напише 

критику филма, да дискутује о друштвеним и 

еколошким питањима, опише процес; препозна 

и употреби граматичке јединице: reported 

speech, question tags, the passive, past, present, 

future simple, present perfect  примени знање 

стечено на часовима на конкретним примерима 

кроз вежбу. Ученик ће бити у стању да: на 

основу урађене контролне вежбе сагледа у 

којој мери је савладао наставне јединице 

обрађене и утврђене на  претходним часовима. 

Ученик ће бити у стању да: сагледа у којој 

мери је савладао наставне јединице обрађене и 

утврђене на  претходним часовима. 

4. Језик струке 

2.СТ.2.2.5 

2.СТ.2.5.2 

2.СТ.2.3.5 

 

Ученик ће бити у стању да: прочита и преведе 

текстове о својој струци, одговори на питања о 

текстoвима обрађеним на  часовима чија је 

тема језик струке, преприча текстове, употреби 

речи везане за језик струке у конкретним 

примерима. 

Српски језик и 

књижевност 

8 4 4 

Начини 

оцењивања 

усменим путем, контролна вежба, 

писмени задатак, посматрање 

активности на часу 

                                                                     Укупно: 74 29 33 
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Образовни стандарди: 

• 2.СТ.1.5.2 Саставља кратке, разумљиве реченице користећи једноставне језичке структуре. 

• 2.СТ.2.5.2 Правилно разуме и користи већи број сложенијих језичких структура. 

• 2.СТ.1.4.2 Пише приватно писмо о аспектима из свакодневног живота (нпр. Описује људе, догађаје, места, осећања). 

• 2.СТ.2.4.2 У приватној преписци, тражи или преноси информације, износи лични став и аргументе 

• 2.СТ.1.2.5 Разуме кратке адаптиране одломке књижевних дела, и друге поједностављене текстове који се односе на 

цивилизацијске тековине, културу и обичаје свог и других народа. 

• 2.СТ.1.3.7 Излаже једноставне, блиске садржаје у вези са културом и традицијом свог и других народа. 

• 2.СТ.1.1.4 Схвата смисао прилагођеног аудио и видео записа у вези с темама из свакодневног живота (стандардни говор, 

разговетни изговор и спор ритам излагања 

• 2.СТ.1.4.4 Пише једноставне текстове према моделу, уз помоћ илустрација, табела, слика, графикона, детаљних 

упутстава. 

• 2.СТ.2.2.5 Проналази специфичне појединости у дужем тексту са претежно сложеним структурама, у коме се износе 

мишљења, аргументи и критике(нпр. новински чланци и стручни текстови). 

• 2.СТ.2.3.5 Излаже већ припремљену презентацију о темама из свог окружења или струке 

• . 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

 

1. слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом који чита наставник или који ученици чују са звучих записа;. 

2. рад у паровима, малим и великим групама (мини-дијалози, игра по улогама, симулације,  итд.); 

3. мануалне активности (израда паноа, презентација, зидних новина, постера за учионицу или родитеље и сл.); 

4. дебате и дискусије примерене узрасту (дебате представљају унапред припремљене аргументоване монологе са ограниченим трајањем, док 

су дискусије спонтаније и неприпремљене интеракције на одређену тему); 
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Образовни профил:Електротехничар рачунара 

Предмет:Физичко васпитање 

Разред: Други 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи  74   74 

Недељни  2   2 

 

Циљ и задаци 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 специфичним 

условима живота и рада. 

Задаци: Задаци наставе физичког васпитања су: 

- 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.  

Садржаји програма усмерени су на:  

- развијање физичких способности  

- спортско-техничко образовање  

- повезивање физичког васпитања са животом и радом. 
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Активности наставника: 

Уупознаје ученике са циљевима и исходима наставе / учења, планом рада и начинима оцењивања; даје информације о наставној јединици, 

демонстрира је, прати вежбање ученика, континуирано прати њихов рад и напредак и оцењује их , организује групна такмичења ученика 

Активности ученика: 

Прате  усмено излагање наставника, прате презентовање градива и демонстрацију наставних јединица, вежбају, постављају питања, 

демонстрирају савладано градиво, учествују у групним такмичењима 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Атлетика  

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

- Кратко опише основне карактеристике и 

правила атлетике,  

- Демонстрира  технику дисциплина из 

атлетике , поседује вештину, технику и 

тактику спортске игре као и вежбе из 

осталих програмом предвиђених садржаја 

Екологија, 

биологија 

20 2 18 

2. 

Спортска гимнастика – 

вежбе на справама  и  тлу 

 

 

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

- Демонстрира  технику дисциплина из 

гимнастике (вежби на справама и тлу) , 

поседује вештину, технику и тактику 

спортске игре као и вежбе из осталих 

програмом предвиђених садржаја 

Екологија, 

биологија 

10 / 10 

3. 
Спортска игра по избору 

 
 

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

- Детаљније опише правила спортске гране за 

коју показује посебан интерес - за коју 

школа има услове; 

- Објасни због којих је карактеристика 

Екологија, 

биологија 

44 2 42 
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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 

активностимаи 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; 
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- 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 

којме вежба, рекреира се и бави се спортом, 

што преноси у свакодневни живот 

Начини 

оцењивања 

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.  

 

Укупно: 74 4 70 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

 

Програм физичког васпитања је наставак програма физичког васпитања у основној школи, с тим што је усмерен на још интензивније остваривање 

индивидуалних и друштвених потреба у области физичке културе. Ради тога, овај програм заснован је на индивидуализацији процеса физичког 

васпитања:  

- обезбеђује повезивање знања са животом и праксом и каснијим опредељењима ученика;  

- заснован је на изборној настави за коју се ученици определе према свом афинитету и потребама;  

- обавезује школу на остваривање одређених задатака у овој области.  

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА  

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

мерење и тестирање;  

практична настава.  

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.  
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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.  

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 (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:  

Први разред до 12 км (укупно у оба правца);  

Други разред до 14 км (укупно у оба правца);  

Трећи разред до 16 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 које одреди Савез 

за школски спорт и олимпијско васпитање Србије које је уједно и организатор ових такмичења. 
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Образовни профил: Eлектротехничар рачунара 

Предмет: Математика 

Разред: Други 

Службени гласник РС-Просветни гласник: ("Сл. гласник СРС – Просветни гласник", бр. 6/90 и "Сл. гласник РС – Просветни гласник", бр. 4/91, 

7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 

10/2009, 5/2010, 8/2010 - испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015 i 11/2016) 

 

Годишњи и недељни фонд часова   

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 148 / / / 148 

Недељни 4 / / / 4 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ наставе математике је да ученици усвојезнања,развијувештине, формирају ставове потребне за схватање појава и законитости у природи, 

решавање разноврсних задатака из струке и свакодневног живота, наставак математичког образовања и самообразовања и развијање личности 

ученика. 

Задаци наставе математике су: 

- 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 простори разумевање узајамних односа геометријских фигура; 

- Развијање систематичности, уредности, прецизности, темељности, истрајности, критичности у раду; 

- Оспособљавање за примену стечених знања како у математици тако и у осталим предметима; 

- Формирање математичке културе која подразумева свест о универзалности и примени математике и математичког начина мишљења; 

- Развијање способности потребних за решавање проблема и нових ситуација у процесу рада и свакодневном животу. 

Активности наставника: 

- редовно пратити рад и залагање ученика на часу; 

- водити рачуна о индивидуализацији приступу ученику; 

- подстицати ученике да опажају, примењују, препознају, упоређују, изводе закључке,  повезују знања са другим областима и другим 

предметима, решавају проблеме, практично примењују омогућити подстицајну средину за рад и учење; 
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- охрабрује, помаже и подстиче ученике; 

- нсистира на систематичности у раду и поштовању принципа и правила рада; 

- инсистира на практичној примени стечених знања; 

- оцењивањем мотивише ученике за учење; 

- оцењивањем процењује ниво постигнућа ученика. 

Активности ученика: 

- активан приступ при излагању новог градива и изради задатака на часу; 

- практична примена стечених знања; 

- активно учешће у раду; 

- самопроцењивање напретка; 

- навести очекиване активности ученика с обзиром на тему ( запажа, упоређује, примењује, повезује, решава проблем, организује, 

повезује знања са другим областима, ослања се на претходно искуство.... ). 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  по 

теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. 
Степеновање и 

кореновање 

2.МА.1.1.2. 

2.MA.2.1.5 

- Дефинише појам степена и израчуна 

степен са целобројним изложиоцем; 

- Примењује операције са степенима; 

- Повезује операције са степенима, посебно 

степен броја 10 и то примењује у физици 

и ОЕТ; 

- Дефинише степен са рационалним 

изложиоцем, повезује степен и корен, 

пребацује из једног облика у други; 

- Примењује операције за рад са коренима; 

- Разуме појам рационалисања разломка; 

- Рационалише разломке користећи 

особине корена и применом формуле за 

квадрат бинома; 

- Дефинише појам комплексног броја и 

Стручни 

предмети 

Основе 

електротехник

е, физика 

29 9 20 



Машинска школа „Радоје Дакић“ 2018 -2022. 

 

 

1228 

имагинарне јединице; 

- Примењује основне операције на 

комплексне бројеве; 

- Повезује знање о комплексним бројевима 

на примере из ОЕТ; 

2. 
Квадратна једначина и 

квадратна функција 

2.МА.1.1.6. 

2.MA.1.3.2 

. 

2.МА1.3.3 

2.МА.2.1.7. 

2МА.3.1.4 

- Препознаје квадратну једначину; 

- Примени формулу за решење квадратне 

једначине; 

- Реши потпуну и непотпуну квадратну 

једначину; 

- Дефинише Виетове формуле и примени 

их; 

- Растави квадратни трином на чиниоце; 

- Одреди природу решења квадратне 

једначине; 

- Скицира график квадратне једначине и 

прочита особине са графика; 

- Повеже природу решења са положајем 

графика у односу на х осу; 

- Реши квадратну неједначину помоћу 

графика одговарајуће функције; 

- Реши систем једначина од којих је бар 

једна квадратна; 

- Препозна ирационалну једначину, одреди 

област дефинисаности и реши је 

стручни 

предмети 
39 12 27 

3. 
Експоненцијална и 

логаритамска функција 

2.МА.1.3.2 

2.МА1.3.3 

2.МА2.3.3. 

- Препозна експоненцијалну функцију; 

- Скицира график експоненцијалне 

функције и прочита особине; 

- Препозна експоненцијалну једначину и 

реши је свођењем на исту основу, или 

методом смене; 

- Зна да степен позитивног броја мора бити 

Физика, 

хемија , 

стручни 

предмети 

24 9 15 
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позитиван; 

- Дефинише појам инверзне функције; 

- Дефинише логаритам, његове особине и 

операције сда њим; 

- Уме да скицира грарфик логаритамске 

функције и прочита његове особине; 

- Зна да реши једноставне логаритамске 

једначине; 

- Зна када је логаритам дефинисан и то 

користи за решавање једначина; 

- Зна да реши просте експоненцијалне и 

логаритамске неједначине; 

4. 
Тригонометријске 

функције 

2.МА.1.3.2. 

2.МА.1.3.3 

2.МА.2.3.3 

- Дефинише основне тригонометријске 

функције и представи их на 

тригонометријском кругу; 

- Зна основне тригонометријске 

идентичности и примени их; 

- Скицира графике функција и повеже то 

знање са ОЕТ; 

- Примени адиционе формуле; 

- Трансформише збир и разлику у производ 

и обрнуто; 

- Реши једноставније једначине и 

неједначине; 

- Дефинише синусну и косинусну теорему; 

- Примени теорему на решавање троугла; 

- Примени стечена знања у механици, 

машинским елементима,физици 

Основе 

електротехник

е, стручни 

предмети 

44 18 26 

 
Писмени  задаци  са  

исправком 
 

 

 
 12 - 12 
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Начини оцењивања 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. усмену проверу знања; 

2. писмене задатке; 

3. контроолне вежбе; 

4. посматрање активности на 

часу. 

Укупно: 148 48 100 

 

Образовни стандарди: 

2.МА.1.1.2. Израчунававредност бројевног израза у коме се појављују сабирање, одузимање, множење, дељење, степеновање и кореновање и при 

томе по потреби користи калкулатор или одговарајући софтвер. 

2.MA.2.1.5. Трансформише алгебарске изразе. 

2.МА.1.3.3. Анализира графички представљене функције (одређује нуле, знак, интервале монотоности, екстремне вредности и тумачи их у 

реалном контексту). 

2.МА.1.1.6. Решава једноставне проблеме који се своде на линеарне неједначине и једноставне квадратне неједначине. 

2.МА.1.3.2.Разуме појам,израчунава вредност,користи и скицира график линеарне,квадратне,степене,експоненцијалне,логаритамске и 

тригонометријских функција синуса и косинуса. 

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

 2.МА2.3.3 Уме да скицира графике елементарних функција и да их трансформише користећи транслације и дилатације дуж координатних оса. 

2.МА3.1.4 Решава једначине са параметром. 

Начин остваривања програма :  

Настава се изводи са целим одељењем у учионици . 

Поред обавезних писмених  задатака реализују се и писмене провере знања у облику тестова и контролних вежби.  

У реализацији садржаја програма  

поред традиционалних метода  дијалошка са фронталним  

обликом рада  комбинују се и различите методе активног учења ,учење кроз пажљиво  

конструисане активности; учење кроз рад, извршавање задатака и личну акцију која треба да доведе  до постављених исхода на основу којих се 

врши вредновање рада ученика. 
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Образовни профил: Електротехничар рачунара 

Предмет: Физика 

Разред: Други 

Службени гласник РС-Просветни гласник:"Сл. гласник СРС – Просветни гласник", бр. 6/90 и "Сл. гласник РС – Просветни гласник", бр. 4/91, 

7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 

10/2009, 5/2010, 8/2010 - испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015 i 11/2016) 

 

 Годишњи и недељни фонд часова   

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 74 / / / 72 

Недељни 2 / / / 2 

Циљ и задаци 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; 

- Развијање свести о значају експеримента при упознавању, разумевању и проверавању физичких законитости; 

- Стицање способности за уочавање, формулисање и решавање једноставнијих проблема; 

- Схватање значаја физике за технику и природне науке; 

- Развијање способности и вештина за примену знања из физике у струци; 

- Стицање знања о природним ресурсима, њиховој ограничености и одрживом коришћењу; 

- Развијање правилног односа ученика према заштити, обнови и унапређењу животне средине; 

- Стицање основних сазнања о процесима и производима различитих технологија; 

- Развијање радних навика и одговорности. 

Активности наставника: 

- редовно пратити рад и залагање ученика на часу; 

- водити рачуна о индивидуализацији приступу ученику; 

- подстицати ученике да опажају, примењују, препознају, упоређују, изводе закључке,  повезују знања са другим областима и другим 

предметима, решавају проблеме, практично примењују омогућити подстицајну средину за рад и учење; 

- охрабрује, помаже и подстиче ученике; 

- инсистира на систематичности у раду и поштовању принципа и правила рада; 
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- инсистира на практичној примени стечених знања; 

- оцењивањем мотивише ученике за учење; 

- оцењивањем процењује ниво постигнућа ученика; 

Активности ученика: 

- активан приступ при излагању новог градива и изради задатака на часу; 

- практична примена стечених знања; 

- активно учешће у раду; 

- самопроцењивање напретка; 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 

Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  по 

теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Магнетно поље 

2.ФИ.1.3.1. 

2.ФИ.1.3.2. 

2.ФИ.1.3.3. 

2.ФИ.1.3.4. 

2.ФИ.1.3.5. 

2.ФИ.1.3.6. 

- Наведе основне особине и величине магнетног 

поља 

- Дефинише Лоренцову и Амперову силу 

- Дефинише електромагнетну индукцију, 

самоиндукцију и узајамну индукцију 

Математика, 

ОЕТ 
16 8 8 

2. Осцилације 

2.ФИ.1.1.1. 

2.ФИ.2.1.1. 

2.ФИ.3.1.3. 

 

- Дефинише хармонијске осцилације 

- Објасни пригушене, принудне осцилације 

- Разуме појаву резонанције и наведе неке примере 

из свакодневног живота где је ова појава 

заступљена 

- Објасни електромагнетне осцилације 

Математика, 

механика 
10 7 3 

3. Таласи 

2.ФИ.1.1.1. 

2.ФИ.1.1.6. 

2.ФИ.1.4.1. 

2.ФИ.1.4.2. 

- Дефинише механички талас и величине које га 

описују 

- Објасни шта је звук 

- Схвати електромагнетне таласе 

- Разуме појаву интерференције, дифракције и 

дисперзије светлости 

Математика, 

механика 
18 11 7 
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4. 
Основи квантне 

физике 

2.ФИ.1.5.1. 

2.ФИ.1.5.2. 

2.ФИ.2.5.3. 

2.ФИ.3.5.2. 

2.ФИ.3.5.4. 

- Дефинише  квант енергије 

- Разуме фотоелектрични ефекат 

- Објасни Де Брољеву теорију. 

Математика, 6 3 3 

5. 
Основи атомске и 

нуклеарне физике 

2.ФИ.1.5.2. 

2.ФИ.1.5.4. 

2.ФИ.1.5.5. 

2.ФИ.2.5.2. 

2.ФИ.2.5.3 

2.ФИ.2.5.4. 

- Објасни Борове постулате 

- Разуме принцип рада ласера 

- Дефинише структуру и особине атомског језгра 

- Разуме дефект масе 

- Дефинише врсте радиоактивног зрачења 

Математика, 

хемија 
16 10 6 

6. 
Лабораторијске 

вежбе 
2.ФИ.1.1.8. 

- упознати са начином извођења лабораторијске 

вежбе: 
Математика 6  6 

Начини оцењивања 

1.усмену проверу знања 

2.писмену провера 

знања 

3. тестове знања 

4.праћење остварености 

исхода и стандарда 

Укупно: / 74 39 33 

Образовни стандарди: 

2.ФИ.1.1.1. Описује и објашњава физичке појаве: равномерно праволинијско кретање, равномерно променљиво праволинијско кретање, пренос 

притиска кроз течности и гасове, пливање тела, механичка осциловања и таласи. 

2.ФИ.1.1.6.Познаје услове за настајањезвукаи зна да наведењегова основна својства као механичког таласа 

2.ФИ.1.1.8. Користи уређаје и мерне инструменте за мерење физичких величина:растојање, временски интервал, маса, сила, притисак 

2.ФИ.1.2.1.Разликује параметре гаса и својства идеалних гасова; зна све мерне јединице у којима се изражавају 

2.ФИ.1.3.1.Описује и објашњава физичке појаве: деловање електричног поља нанаелектрисане честице и проводник, електростатичку заштиту, 

кретање наелектрисаних честица у електричном и магнетном пољу, магнетну интеракцију наелектрисања у кретању, узајамно деловање два 

паралелна праволинијска струјна проводника, појаву електромагнетне индукције, принцип рада генератора наизменичне струје 

2.ФИ.1.3.3.Познаје релације и физичке величине које описују деловање магнетног поља на наелектрисане честице и проводник са струјом 

(Лоренцова и Амперова сила). 
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2.ФИ.1.3.4.Разликује електромоторну силу и електрични напон, унутрашњу отпорност извора струје и електричну отпорност проводника и зна 

величине од којих зависи отпорност проводника. Разликује отпорности у колу једносмерне и наизменичне струје (термогена отпорност, 

капацитивна и индуктивна отпорност). 

2.ФИ.1.3.5.Уме да објасни појаву електромагнетне индукције и зна Фарадејев закон. 

2.ФИ.1.3.6.Наводи примере практичне примене знања из физике оелектричним и магнетним појавамаи решава једноставне проблеме и задатке 

користећи Кулонов, Омов и Џул-Ленцов закон и примењује их у пракси 

2.ФИ.1.4.1.Разуме природу светлости и њена основна својства (електромагнетна природа, видљиви део спектра, таласна дужина, фреквенција и 

брзина); уме да наброји и опише физичке појавевезане за таласну природу светлости.  

2.ФИ.1.4.2.Описује и објашњава спектар електромагнетних таласа у видљивом делу ибоје предмета. 

2.ФИ.1.5.1.Наводи својства фотона и микрочестица.  

2.ФИ.1.5.2.Описује основне појаве у микросвету, емисију и апсорпцију фотона, радиоактивност, фисију и фузију, рендгенско зрачење. 

2.ФИ.1.5.3.Описује основне моделе у атомској физици, Радефордов и Боров модел атома, модел језгра, модел молекула. 

2.ФИ.1.5.4.Набраја својстварендгенског и ласерског зрачења, као и алфа, бета и гама зрачења. 

2.ФИ.1.5.5.Препознаје опасност од електромагнетног и радиоактивног зрачења;зна основе дозиметрије;познаје примену изотопа, рендгенског и 

ласерског зрачења у медицини иосталим областима 

2.ФИ.2.1.1.Описује и објашњава физичке појаве: равномерно кружно кретање, равномерно променљиво кружно кретање, хоризонталан 

хитац,сударетела, протицање идеалне течности, појам средње брзине, законе одржања,хармонијске пригушене осцилације 

2.ФИ.2.5.2.Разумеосновна својства проводника, полупроводника и изолатора на основу зонске теорије кристала. Зна основна својства 

суперпроводника.  

2.ФИ.2.5.3.Објашњава појаве: фотоефекат, радиоактивност, трансмутација елемената, фисија, фузија, емисија и апсорпција зрачења, енергија везе, 

стимулисано зрачење и ласерски ефекат. 

2.ФИ.2.5.4.Објашњава основне моделе у атомској физици,Борове нивое енергије, изградњу периодног система, структуру језгра 

2.ФИ.3.1.3.Објашњавапојаве везане за принудне осцилације;пригушене осцилације, Доплеров ефекати слагање таласа;зна да решава сложене 

задатке о осцилацијама и таласима 

2.ФИ.3.5.2.Анализира појаве: фотоефекат, Комптонов ефекат, радиоактивност, рендгенско зрачење, зрачење апсолутног црног тела, нуклеарне 

реакције, закон радиоактивног распада. 

2.ФИ.3.5.4.Анализира Де Брољеву релацију, Хајзенбергове релацијенеодређености идуалну природу материје 

Начин остваривања програма :  

Настава се изводи са целим одељењем у учионици .Поред обавезних писмених  задатака реализују се и писмене провере знања у облику тестова и 

контролних вежби. У реализацији садржаја програма поред традиционалних метода  дијалошка са фронталним обликом рада  комбинују се и 

различите методе активног учења ,учење кроз пажљиво конструисане активности; учење кроз рад, извршавање задатака и личну акцију која треба 

да доведе  до постављених исхода на основу којих се врши вредновање рада ученика 
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Образовни профил: Техничар за компјутерско управљање 

Предмет: Грађанско васпитање 

Разред: Други 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 37 / / / 37 

Недељни 1 / / / 1 

Циљ и задаци предмета 

Циљ: Циљ ове радионице је да ученици науче да анализирају и схвате избор проблема.  

Задаци: Развијање способности за анализирање и избор проблема 

Ред. број 

теме/моду

ла 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1 

Права и одговорности 

Основни појмови 

Потребе и права Права и 

правила у учионици, 

Права и закони 

 

-да ученици разумеју природу и начин 

успостављања друштвених, етичких и правних 

норми и правила и њихову важност за 

заједнички живот; 

-Да се ученици уведу у разумевање појма права 

и упознају са Конвенцијом о правима детета и 

другим међународним документима која се 

баве људским правима; 

-да ученици науче врсте права и разумеју 

односе међу правима и узајамност права и 

одговорности; 

-да се код ученика развије осетљивост за 

кршење права, спремност за заштиту 

сопствених и права других и науче технике 

Социолигија 

8 8  
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залагања за остваривање права детета; да се 

ученици подстакну и оспособе за активну 

партиципацију у животу школе; 

2 
Међународни документи 

о заштити права 
 

-да ученици разумеју природу и начин 

успостављања друштвених, етичких и правних 

норми и правила и њихову важност за 

заједнички живот; 

-Да се ученици уведу у разумевање појма права 

и упознају са Конвенцијом о правима детета и 

другим међународним документима која се 

баве људским правима; 

-да ученици науче врсте права и разумеју 

односе међу правима и узајамност права и 

одговорности; 

Социолигија 

8 8  

3 

Планирање и извођење 

акција у корист права 

Сагледавање промена 

Партиципација у школи 

Избор проблема I и  II 

Како решити проб. I и II 

Израда плана акције I и II 

Анализа могућих ефеката 

акције 

Приказ и анализа 

групних радова 

Планирање и извођење 

акција 

  

Социолигија 

16 16  

4 

Анализа и 

евалуација.Шта носим са 

собом 

  

 

5 5  

Начини 

оцењивања 
 Укупно: 37 37  
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Образовни профили: Техничар за компјутерско управљање 

Предмет: Верска настава –Православни катихизис 

Разред: Други 

Службени гласник РС - Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 37 \ \ \ 37 

Недељни 1 \ \ \ 1 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ: верске наставе у другом разреду је изграђивање свести код ученика да је лична заједница човека са Богом и са другим човеком основ 

постојања, као личности и природе човека, тако и постојања природе уопште. Ово гледиште треба утемељити најпре на учењу Православне Цркве 

о Богу који је један али у исто време и тројичан - заједница личности Оца са Сином и Светим Духом, а затим и на људском искуству личности. 

Задаци: у настави православног катихизиса (веронауке) су да код ученика: 

развије отвореност и однос према Богу као Другој и другачијој Личности у односу на нас, као и отвореност и однос према другом човеку као 

икони Божјој, личности, такође, другачијој у односу на нас, те да се између ове две релације оствари узајамно зависна веза (свест о заједници); 

развије способност за постављање питања о целини и најдубљем смислу постојања човека и света, људској слободи, животу у заједници, 

феномену смрти, односу са природом која нас окружује и друго, као и за одговарање на питања у светлу православне хришћанске вере и искуства 

Цркве; 

изгради способност дубљег разумевања и вредновања културе и цивилизације у којој живе, успона и падова у историји човечанства, као и 

достигнућа у разним областима стваралаштва (при чему се остварује комплементарност са другим наукама); 

помогне у одговорном обликовању заједничког живота са другим, у изналажењу равнотеже између властите личности и заједнице, у остварењу 

сусрета са светом (са људима различитих култура, религија и погледа на свет, са друштвом, са природом) и са Богом; најзад, 

изгради уверење да је свет и све што је у њему, створен за вечност, да су сви створени да буду причасници вечног живота, те да се из те 

перспективе код ученика развије способност разумевања, преиспитивања и вредновања сопственог односа према другом човеку као 

непоновљивом бићу и према творевини Божјој и изгради спремност на покајање. 

Активности наставника: 

Излаже наставну јединицу усмено, презентује градиво презентацијом, прати рад ученика, припрема наставне материјале, саставља задатке за рад, 

прати рад ученика, процењује њихове активности и постигнућа и оцењује их. 
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Активности ученика: 

Прате  усмено излагање наставника, прате презентовање градива и наставних јединица, вежбају са припремљених наставних материјала, 

постављају питања, презентују  савладано градиво. 

 

Ред. број 

теме/мод

ула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Увод  

Ученик ће моћи да сагледа садржаје 

којима ће се бавити настава 

Православног катихизиса у току 2. 

године средњошколског образовања; 

моћи да уочи какво предзнање градива 

Православног катихизиса има из 

обрађеног у претходном разреду; бити 

мотивисан да похађа часове 

православног катихизиса 

 

1 1 0 

2. 
Стварање света и 

човека 
 

Ученик ће моћи да интерпретира 

учење Цркве о стварању света;  моћи 

да објасни да је човек икона Божја 

зато што је слободан; моћи да објасни 

да је човек подобије Бога зато што је 

способан за заједницу; моћи да 

објасни да је Бог створио свет са 

циљем да вечно живи у заједници са 

Њим; бити подстакнут да просуђује о 

смислу постојања човека и света; моћи 

да разликује особености створеног и 

нествореног; моћи да развија 

одговорност за сопствени живот и 

живот других; моћи да преиспитује и 

вреднује сопствени однос према Богу, 

Српски језик 

Историја 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Екологија 

Грађанско 

васпитање 

7 5 2 
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другом човеку и према творевини 

Божјој 

3. Прародитељски грех  

Ученик ће моћи да објасни у чему се 

састоји прародитељски грех; моћи да 

сагледа последице прародитељског 

греха и начин њиховог 

превазилажења; моћи да објасни каква 

је улога човека у остваривању 

назначења света; моћи да просуди о 

важности учествовања у литургијском 

сабрању за сопствено спасење; бити 

подстакнут да се одговорније односи 

према природи; моћи да стекне увид у 

личну одговорност за своје поступке; 

моћи да уочи значај покајања за своје 

спасење. 

Српски језик 

Историја 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Екологија 

Грађанско 

васпитање 
7 6 1 

4. 

Свештена историја 

спасења (од Адама до 

Израиља) 

 

Ученик ће моћи да уочи да се Бог у 

Старом и Новом Завету открива као 

личност и да позива човека у 

заједницу са Њим; моћи да, на 

примеру Каина и Авеља, закључи да је 

свако убиство – братоубиство; моћи 

да, на примеру Ноја, схвати значење 

појма праслика Христа и Цркве као 

места спасења; моћи да, на примеру 

Вавилонске куле, схвати да ни једна 

људска заједница мимо Бога не води 

остварењу човековог назначења; моћи 

да разуме да је откривење Аврааму 

почетак остваривања Цркве у 

историји; бити свестан да је за 

богопознање неопходан личан сусрет 

Српски језик 

Историја 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Екологија 

Грађанско 

васпитање 

6 6 0 
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са Богом; моћи да разуме да је 

обећање потомства дато Аврааму 

духовног карактера. 

5. 

Свештена историја 

спасења (од Мојсија 

до Христа) 

 

Ученик ће знати да је старозаветна 

вера – вера у једнога Бога; моћи да 

објасни нека од старозаветних 

пророштава која су се остварила у 

личности Христовој; моћи да наведе 

који старозаветни догађаји јесу 

праслика Сина Божјег и новозаветне 

Цркве. моћи да повезује догађаје 

старозаветне и новозаветне историје; 

моћи да уочи разлику између 

уобичајеног значења речи пророк и 

њеног библијског смисла; моћи да, на 

примеру пророчке делатности, увиди 

значај старања о социјално угроженим 

категоријама друштва; моћи да схвати, 

на примеру Израиља, да Црква има 

наднационални карактер; моћи да 

упореди Десет заповести са 

Христовим заповестима о љубави; 

знати да је месијанска идеја присутна 

током старозаветне историје; моћи да 

промишља о сопственом месту у 

историји спасења;. 

Српски језик 

Историја 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Екологија 

Грађанско 

васпитање 

10 6 4 

6. Старозаветна ризница  

Ученик ће моћи да се, подстакнут 

примерима, смелије суочи са грехом 

самооправдавања и сваким грехом, 

уопште; моћи да уочи у којој мери је 

напредовао и савладао градиво 

Православног катихизиса2. разреда 

Српски језик 

Историја 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Екологија 

Грађанско 

6 3 3 
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средње школе. васпитање 

Начини 

оцењивања 

Усмено испитивање,  

писмено испитивање, 

посматрање понашања  ученика 

Укупно: 37 27 10 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

Катихизација (веронаука, изучавање истине вере) јесте литургијска делатност. То значи да је она заједничко дело катихете (вероучитеља) и 

његових ученика. Свака истина вере предаје се и преноси као реалност самога живота, као опис искуства, првенствено као реалност живота у 

Цркви и опис њеног искуства. Нема и не може бити апстрактних истина и аксиома. Катихеза ("веронаука") не постоји ради гомилања података и 

информација или у служби теоретског "знања о вери" него као мистагогија, увођење у праксу живота и отварање могућности да ученик и лично 

усвоји искуство Цркве кроз слободно учешће у њеном животу, првенствено у њеној Литургији. 

Наставни процес ће имати свој пуни смисао и успех заједничким учешћем катихете (вероучитеља) и његових ученика у Литургији и у свим 

облицима и изразима живота у Цркви. 

Катихета (вероучитељ) дужан је да помогне својим ученицима да превазилазе неповерење према другима и да се истовремено ослобађају 

претеране и нездраве заокупљености собом и својим стварним и привидним проблемима. Часови катихизиса (веронауке) биће, следствено, 

усмерени на изграђивање поверења, љубави и заједништва међу ученицима у одељењу и у школи, као и у односу према људима уопште. 

Развијање овакве животне оријентације код ученика биће праћено и неговањем осећања одговорности за животну средину и за природу као 

целину. 

Притом ученици треба да осете да остваривање јединства са другима нипошто не значи опасност по њих, понајмање пак значи укидање личне 

различитости и особености. Напротив: прихватајући једни друге и показујући узајамну љубав, млади - и сви људи - истовремено чувају, поштују 

и унапређују своју и туђу личност, односно личну самосвојност сваког појединца. 

У складу са оваквим циљем наставног процеса, при обради наставних јединица - заступљеној и овде, као и у основној школи, првенствено на 

динамичан начин и дијалошким методом - треба ставити нагласак више на доживљајно, а мање на сазнајно, више на формативно, а мање на 

информативно. Циљ ће бити постигнут ако ученик, уз несебичну и ненаметљиву помоћ свога катихете, открије и себе и друге као непоновљиву 

вредност, а свој животни програм дефинише као трајни подвиг прихватања и поштовање других, стицања поверења и љубави према њима. 

Притом би он спонтано препознао Цркву као простор остваривања личности и заједнице, а једног у Тројици Бога као извор и пуноћу тога датог и 

задатог животно-вредносног програма. 
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Образовни профил: Електротехничар рачунара 

Предмет: Основе електротехнике 

Разред: Други 

Службени гласник РС-Просветни гласник:("Сл. гласник СРС – Просветни гласник", бр. 6/90 и "Сл. гласник РС – Просветни гласник", бр. 4/91, 

7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 

10/2009, 5/2010, 8/2010 - испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015 i 11/2016) 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 111 / / / 111 

Недељни 3 / / / 3 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ: 

Циљ наставе основа електротехнике је стицање основних знања из теоријске електротехнике потребних за друге стручне предмете, овладавање 

вештинама коришћења мерних инструмената за практичну проверу одређених законитостииз области електротехнике. 

Задаци: 

− стицање основних знања о елементима у колу наизменичне струје, њиховим везама и појму импедансе; 

− стицање основних знања о решавању сложених кола наизменичне струје; 

− оспособљавање ученика за решавање сложених кола наизменичне струје одређеним методама; 

− стицање основних знања о осцилаторним колима; 

− стицање основних знања о трофазним системима. 

Активности наставника: 

- Посредовање између ученика и градива ( усмеравање да градиво иде у сусрет ученику, а ученик градиву ); 

- Помоћ у вођењу, и вођење процеса учења; 

- Предавањем , дискусијом и израдомзадатака упознати ученике са основним електронским елементима и склоповима; 

- Омогућити ученицима да сами изводе закључке; 

- Подстицати ученике на учење; 

- Инсистирати на систематичности у раду и поштовању принципа и правила рада; 
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- Инсистирати на практичној примени стечених знања; 

- Оцењивањем мотивисати ученике за учење; 

- Оцењивањем проценити ниво постигнућа ученика; 

- Идентифовати  напредак у учењу и постигнућима ученика. 

Активности ученика: 

- Мобилисање претходних знања и искустава; 

- Самостално проналажење информација; 

- Уочавање, дефинисање и решавање проблема; 

- Индивидуални рад на текстовима из дате области; 

- Јавно саопштавање о неком садржају;  

- Аргументовано дискутовање о проблему из области; 

- Анализа проблема и слободно размишљање и истраживање о датим проблемима у области. 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Наизменичне струје  

По завршетку теме ученик ће би- ти у 

стању да:- уме да наведе параметре 

наи- зменичних величина;- дефинише 

обртни вектор;- дефинише 

тригонометријске функције и 

комплексне бројеве; 

- објашњава настанак простопе- 

риодичне електромоторне силе   

(генератор наизменичне стру-је);- 

дефинише тригонометријске ф-је и 

комплексне бројеве;- ради задатке са 

комплексним бројевима. 

Математика, физика, 

електроника 
22 11 11 
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2. 
Елементи у колу 

наизменичне струје 
 

- упоређује таласне облике напо- на на 

отпорнику,калему и конде- нзатору;- 

црта временски и векторски ди- јаграм 

напона и струје;-црта шему за сваки 

елемент;- означава електричне 

величине и ради рачунске задатке. 

Математика, физика, 

електроника 
18 9 9 

3. 
Редна веза елемената у 

колу наизменичне струје 
 

- објашњава редне начине везива ња 

елемената у колу наизмени- струје;- 

описује појаву редне(напонске) 

резонансе;- дефинише снагу и фактор 

снаге код редне везе елемената;- црта 

шему за сваку редну везу, на шеми 

означава електричне ве- личиине и 

ради рачунске задатке 

Математика, физика, 

електроника 
18 8 10 

4. 

Паралелна веза 

елемената у колу 

наизменичне струје 

 

- објашњава паралелне начине 

везивања елемената у колу наи- 

зменичне струје;- описује појаву 

паралелне(стру- јне) резонансе 

-дефинише снагу и фактор снаге код 

паралелне везе елемената;- црта шему 

за сваку паралелну везу, на шеми 

означава величине и ради рачунске 

задатке. 

Математика, физика, 

електроника 
5 2 3 

5. Сложена кола  

-описује комбиноване везе елеме ната 

у наизменичним колима;                       - 

објашњава решавање сложених кола 

различитим методама:-израчунава 

импедансе и адми- тансе у сложеним 

колима и црта фазорске дијаграме 

- решава сложена кола применом 

различитих метода 

- решава сложено коло са више 

Математика, физика, 

електроника 
25 7 18 
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контура применом различитих метода. 

6. 
Спрегнута и 

осцилаторна кола 
 

- дефинише елементе индукти- вно 

спрегнутих калемова;- објашњава 

трансформатор;- дефинише редно и 

паралелно осцилаторно коло;- 

израчунава карактеристичне 

величине;- анализира принцип рада и 

при- мену трансформатпра и одређује 

однос трансформације;- дефинише 

редно и паралелно осцилаторно коло;- 

анализира рад аутотрансформа-тора и 

одређује однос трансфор- мације;- 

одређује коефицијент спреге 

применом опште ј-не спрегнутих 

осцилаторних кола. 

Математика, физика, 

електроника 
10 7 3 

7. Трофазни системи  

-дефинише основне појмове тро- 

фазних система;- објашњава 

симетрични и неси- метричне 

трофазни систем 

- објашњава појаву обртног ма- 

гнетног поља и употребу трофа- зних 

система у пракси;-наводи начине 

везивања у тро- фазним системима;- 

објашњава принцип рада трофа зног 

генератора и мотора; 

- уочава принцип рада асинхро- ног 

мотора и зна његову практи- чну 

примену.  

Математика, физика, 

електроника 
13 8 5 

Начини 

оцењивања 

Праћење остварености исхода,тестови 

знања, активност на часу, праћење 

практичног рада, самосталног практи- 

чног рада, самостални практични рад. 

Укупно: 111 52 59 
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Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

Програмски садржајиоснова електротехнике су организовани у тематске целине за које је  наведен оријентациони број часова за реализацију. 

Наставник, при изради оперативних планова, дефинише степен прораде садржаја и динамику рада, водећи рачуна да се не наруши целина 

наставног програма, односно да свака тема добије адекватан простор и да се планирани циљеви и задаци предмета остваре. При томе, треба имати 

у виду да формирање ставова и вредности, као и овладавање вештинама представља континуирани процес и резултат је кумулативног дејства 

целокупних активности на свим часовима што захтева већу партиципацију  ученика, различита методска решења, велики број примера и 

коришћење информација из различитих извора. 

Садржај основа електротехникеу другом разреду има природну везу са садржајима:електронике I, електричних мерења и неких 

телекомуникационих предмета. Ученицима треба стално указивати на ту везу, и по могућности, са другим наставницима организовати тематске 

часове. На тај начин знања, ставови, вредности и вештине стечене у оквиру наставе основа електротехнике добијају шири смисао и доприносе 

остваривању  општих образовних и васпитних  циљева. 

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

оспособљавати за: самостално проналажење, систематизовање и коришћење информација из различитих извора (стручна литература, интернет, 

часописи, уџбеници); визуелно опажање, поређење и успостављање веза између различитих садржаја (нпр. повезивање садржаја предмета са 

свакодневним искуством, садржајима других предмета и др.); тимски рад; самопроцену; презентацију својих радова и групних пројеката и 

ефикасну визуелну, вербалну и писану комуникацију. 

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

информације, а оцењивање ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују 

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

У току школске године раде се два писмена задатка и најмање четири теста. 

На крају школске године урадити завршни тест из целокупног градива. 

Све величине за наизменичну струју обрадити за простопериодични облик а остале само напоменути. Код елемената у колу наизменичне струје 

све величине обрадити графички. Урадити велик број задатака. Редне везе елемената обрађивати са временским и фазорским дијаграмима 

цртајући фазор струје на фазној оси. Импедансе дати у апсолутном и комплексном облику, а затим дати Омов закон за ефективне и комплексне 

вредности струја и напона. За фазоре снага нагласити да су непокретни. Код цртања фазора снага објаснити зашто је погодније множити напон са 

струјом на фазној оси, него обрнуто. 

Комбиновану везу елемената обрадити на примерима. Сложена кола решавати првенствено помоћу првог и другог Кирхофовог закона уз велик 

број задатака. За Тевененову теорему нагласити да је погодна за решавање кола где се тражи само једна величина. 

Код индуктивно спрегнутих калемова објаснити обележавања крајева са тачкама и урадити неколико примера. Трансформаторе обрадити помоћу 

индуковане електромоторне силе у навојима или преко равнотеже магнетомоторних сила. 

Дозвољено одступање од програма је 20% али га мора да одобри одговарајући стручни орган школе. 
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Образовни профил: Електротехничар рачунара 

Предмет: Електротехнички материјали 

Разред:  Други 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 37 / / / 37 

Недељни 1 / / / 1 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ: 

Циљ наставе електротехничких материјала је стицање знања о материјалима који се користе у електротехници, њиховим особинама, врстама, 

могућностима примене и оспособљавање ученика да ефикасно и рационално користе електротехничке материјале. 

Задаци наставе предмета су: 

− упознавање ученика са чињеницом да су физичке и хемијске особине, као и понашање материјала током различитих технолошких 

операција последица законитости изградње материје; 

− стицање знања о структури материјала, принципима изградње материје, агрегатним стањима; 

− стицање знања о проводницима, суперпроводницима, полупроводницима, диелектрицима и магнетним материјалима; 

− упућивање ученика на повезивање знања добијених из различитих предмета и коришћење стручне литературе; 

− подстицај свесности о животној средини и неопходности употребе само оних материјала који нису штетни за околину и живи свет у 

њој, укључујући и човека. 

Активности наставника: 

Излаже наставну јединицу усмено, презентује градиво презентацијом, демонстрира, прати рад ученика, модерира рад ученика, припрема наставне 

материјале, саставља задатке за рад, прати рад ученика, процењује њихове активности и постигнућа и оцењује их. 

Активности ученика: 

Прате  усмено излагање наставника, прате презентовање градива и демонстрацију наставних јединица, вежбају са припремљених градиво. 
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Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  по 

теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Увод  

Ученици ће се упознати са атомском и 

молекукулском саставу материјала математика, хемија, 

физика 
1 1  

2. 
Структура 

материјала 
 

Подела на проводнике , полупроводнике и 

диелектрике математика, хемија, 

физика 
5 4 1 

3. 

Подела 

електротехничких 

материјала 

 

Ученици ће научити особине проводника 
математика, хемија, 

физика 
2 2  

4. Проводници  
Ученици ће научити особине 

суперпроводника 
математика, хемија, 

физика 
8 5 3 

5. Суперпроводници  
Ученици ће научити особине 

полупроводника 
математика, хемија, 

физика 
3 2 1 

6. Полупроводници  
Ученици ће научити особине диелектрика 

математика, хемија, 

физика 
6 5 1 

7. Диелектрици  
Ученици ће научити особине магнетних 

материјала 
математика, хемија, 

физика 
7 6 1 

8. 
Магнетни 

материјали 
 

Ученици ће се упознати са атомском и 

молекукулском саставу материјала математика, хемија, 

физика 
5 4 1 

Начини 

оцењивања 

Оцењивање ученика се 

спроводи у складу са 

правилником. 

 

Укупно: 37 29 8 
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Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

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

Облици наставе: теоријска настава. 

Место реализације наставе: Теоријска настава се реализује у учионици.  

Препоруке за реализацију наставе: Програмски садржаји електротехничких материјала су организовани у тематске целине за које је  наведен 

оријентациони број часова за реализацију. Наставник, при изради оперативних планова, дефинише степен прораде садржаја и динамику рада, 

водећи рачуна да се не наруши целина наставног програма, односно да свака тема добије адекватан простор и да се планирани циљеви и задаци 

предмета остваре. При томе, треба имати у виду да формирање ставова и вредности представља континуирани процес и резултат је кумулативног 

дејства целокупних активности на свим часовима што захтева већу партиципацију ученика, различита методска решења, велики број примера и 

коришћење информација из различитих извора. 

Садржај електротехничких материјала има природну везу са садржајима других предметима, као што су: хемија, електроника и основе 

електротехнике. Ученицима треба стално указивати на ту везу.  

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

оспособљавати за: самостално проналажење, систематизовање и коришћење информација из различитих извора (стручна литература, интернет, 

часописи, уџбеници); визуелно опажање, поређење и успостављање веза између различитих садржаја (нпр. повезивање садржаја предмета са 

свакодневним искуством, садржајима других предмета и др.); тимски рад; самопроцену; презентацију својих радова и групних пројеката и 

ефикасну визуелну, вербалну и писану комуникацију. 

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

информације, а оцењивање ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују 

сопствени напредак  у остваривању задатака предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију .У току школске године 

урадити одређен број тестова, поред тога проверу знања вршити и усмено, јер је неопходно да се ученици навикну на оба вида изражавања. 

У уводном делу указати ученицима да је наука о материјалима потекла из физике чврстог стања, хемије, електрохемије, физичке хемије и 

испитивања материјала, па је неопходно испитати и сазнати структуру и особине материјала да бисмо их правилно користили, па чак и добили 

нове материјале бољих карактеристика према употреби за коју се предвиђају. Зато у оквиру одељка о структури материје поновити са ученицима 

оно што су већ научили у оквиру физике, хемије, основа електротехнике о изградњи материје, периодном систему елемената, хемијским везама и 

агрегатним стањима. Стечена знања проширити, с посебним освртом на електричне особине материјала и зависност истих од грађе. Избећи 

расплињавање и сувишне детаље, већ обухватити само онолико градива колико је неопходно за разумевање особина, понашања и употребе 

електротехничких материјала. 

Ученике треба поступно уводити у садржаје програма. Зато прво извршити поделу електротехничких материјала према величини специфичне 

електричне отпорности и према енергетском процепу. Неопходно је да ученик уочи групе разлике између појединих група материјала и њихове 

опште карактеристике и примену. Посебно нагласити да постоји велики број електротехничких материјала различитих особина и различитих 

могућности примене, те је немогуће и непотребно говорити о особинама свих материјала. Ученик треба да на основу састава, структуре, врсте 
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везе итд. препозна материјал и предвиди његове особине. Ученике упутити да детаљније информације о материјалима као и бројне вредности 

појединих величина које описују особине материјала потраже у литератури. Такође скренути пажњу ученицима да при учењу осталих предмета 

обрате пажњу на материјале који се у одређеним приликама користе. Ученик мора бити свестан чињенице да од избора и квалитета материјала 

зависи и квалитет компоненти, елемената, склопова, уређаја итд.  

Опште важећи принцип обраде тематских целина 4, 5, 6, 7 и 8. требало би да буде да се при обради материјала држимо општих карактеристика, а 

детаљније изложити само особине и специфичности типичних представника појединих група материјала који се највише користе у пракси. С тога 

је добро при обради следити редослед: 

- увод - дефинисање материјала; 

- опште карактеристике; 

- захтеви од материјала; 

- преглед материјала - табеларно дате упоредне карактеристике; 

- примери употребе материјала. 

Типичне представнике појединих група материјала бирати у зависности од образовног профила и то увек оне материјале који се у садашњој 

пракси користе. Такође, зависно од образовног профила прилагодити и обим у коме ће се поједине групе материјала проучавати. На пример: за 

образовне профиле енергетског смера више пажње посветити проводницима, изолаторима, магнетним материјалима. За образовне профиле смера 

електронике, рачунара и слично пажњу посветити полупроводницима. 

У оквиру проводника дефинисати врсте проводника, на основу носиоца наелектрисања, појам специфичне електричне отпорности и проводности, 

као и утицај температуре на ове величине. Физичке величине представити само крајњим математичким релацијама, без извођења. Уопште, сва 

математичка извођења свести на минимум. Дубља дефинисања физичких величина оставити за обраду у оквиру основа електротехнике. Као 

метале велике проводности обрадити бакар и алуминијум са њиховим легурама, као и промене особина метала при легирању. Дати упоредне 

карактеристике Cu, Al, Ag и Au, као и могућности њихове примене. Метале мале електричне проводности Ni, Cr, Pb, Zn ... поменути као елементе 

који улазе у састав легура велике отпорности. Од високо отпорних легура обрадити материјале за израду отпорника: константан, манганин, 

никелин, цекас..., као и електрографит. Волфрам, молибден и платину издвојити као метале са високим температуром топљења, па према томе и 

специфичном наменом. Специјалне проводне материјале обрадити као материјале за електричне контакте, топљиве осигураче, термопарове. 

Полупроводницима посветити посебну пажњу с обзиром на њихову све ширу примену. Обрадити опште карактеристике полупроводника, грађу и 

принцип провођења струје код чистих и примесних полупроводника P и N типа, као и утицај температуре на електричну проводност. Велика 

примена полупроводника у електроници, пре свега микроелектроници тражи елементарно познавање материјала.  

Код обраде диелектрика и изолатера бити нарочито опрезан да се не оде у расплињавање, јер је ових материјала много. Ученике упознати са 

општим карактеристикама непроводника (изолациони отпор, диелектрични губици, диелектрична константа, диелектрична чврстоћа), као и са 

утицајем појединих спољних фактора на ове особине (хигроскопност на пример). Извршити, затим, поделу диелектрика и изолатора. Научити их 

да на основу диелектричних особина из табела могу да оцене о каквом се материјалу раду и где евентуално могу да га употребе. Појединачно 

обрадити само типичне представнике (кварц, стакло, гума, керамика, уља, смоле, полимери, лакови итд.) и то само њихове упоредне 
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карактеристике. Обраду упоредних особина радити увек помоћу табеларног приказа материјала уз одговарајуће коментаре. Ученицима скренути 

пажњу да сем неких битних бројних вредности остале не треба учити напамет. Потребно је знати протумачити значење тих бројних вредности за 

понашање материјала. 

С обзиром да се електромагнетизам обрађује у оквиру основа електротехнике надовезати се на ова стечена знања, нарочито у оквиру општих 

карактеристика магнетних материјала и уопште феномена магнетизма. Више пажње у овом поглављу обратити на конкретне материјале, посебно 

феромагнетне и феримагнетне: магнетно меке и магнетно тврде. Упоредне карактеристике такође обрадити табеларно, с посебним нагласком на 

њихову примену за релеје, трансформаторе, пригушнице, калемове, сталне магнете итд. Зависно од образовног профила ученицима треба дати 

што више конкретних примера материјала и примере њихове употребе. Поред тога, треба указати и на примере истраживања нових 

материјала.Дозвољено одступање од програма је 20%, али га мора да одобри одговарајући стручни орган школе. 

 

 

 

 

Образовни профил:Електротехничар рачунара 

Предмет: Примена рачунара у електротехници 

Разред: Други 

Службени гласник РС-Просветни гласник: :("Сл. гласник СРС – Просветни гласник", бр. 6/90 и "Сл. гласник РС – Просветни гласник", бр. 4/91, 

7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 

10/2009, 5/2010, 8/2010 - испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015 i 11/2016) 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи / 74 / / 74 

Недељни / 2 / / 2 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ: 

- стицање знања, овладавање вештинама коришћења различитих програмских пакета у електротехници и формирање вредносних ставова који 

доприносе развоју информатичке писмености неопходне за даље школовање, живот и рад у савременом друштву, као и оспособљавање ученика 

да ефикансо и рационално користе рачунаре на начин који не угрожава њихово физичко и ментално здравље.  
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Задаци: 

 - развијање свести о неопходности коришћења рачунара у свакодневном животу и раду изначају информационо-комуникационих технологија за 

функционисање и развој друштва; 

- примена стечених знања из информатике и рачунарства и рачунарске графике имултимедије на Веб дизајн; 

- упознавање основног концепта и принципа Веб дизајна, разумевање логике анимација иовладавање њеном употребом у креирању сопствених 

Веб пројеката; 

- овладавање коришћењем програма за обраду табеларних података и креирање докуменатау коме су интегрисани текст, слика и табела; 

- упознавање ученика са принципима графичког презентовања обрађених података; 

- упознавање ученика са применом рачунара у анализи и симулацији електронских кола и 

оспособљавање за коришћење једног од програма за анализу и симулацију електронскихкола; 

- упознавање ученика са програмом за цртање и пројектовање електричних кола иоспособљавање за коришћење једног од програма. 

- јачање способности решавања проблема развојем логичког и критичког мишљења; 

- развијање прецизности, рационалности и креативности у раду са рачунаром; 

- унапређивање стратегије и технике самосталног учења користећи могућности рачунара иразвијање спремности за учење током целог живота; 

- примена стечених знања и вештина у савладавању програма других наставних предмета; 

-изградња правилних ставова према коришћењу рачунара, без злоупотребе и претеривањакоје угрожава физичко и ментално здравље ученика. 

Активности наставника: 

- Посредовање између ученика и градива ( усмеравање да градиво иде у сусрет ученику, а ученик градиву ); 

- Помоћ у вођењу, и вођење процеса учења; 

- Предавањем , дискусијом и израдом задатака упознати ученике са основним прменама рачунара у електротехници ; 

- Омогућити ученицима да сами изводе закључке; 

- Подстицати ученике на учење; 

- Инсистирати на систематичности у раду и поштовању принципа и правила рада; 

- Инсистирати на практичној примени стечених знања; 

- Оцењивањем мотивисати ученике за учење; 

- Оцењивањем проценити ниво постигнућа ученика; 

- Идентифовати  напредак у учењу и постигнућима ученика. 

Активности ученика: 

- Мобилисање претходних знања и искустава; 

- Самостално проналажење информација; 

- Уочавање, дефинисање и решавање проблема; 

- Индивидуални рад на текстовима из дате области; 
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- Јавно саопштавање о неком садржају;  

- Аргументовано дискутовање о проблему из области; 

- Анализа проблема и слободно размишљање и истраживање о датим проблемима у области. 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  по 

теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Веб дизајн  / 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

-Разликује веб садржаја на статички 

и динамички веб, као и кијентске и 

серверске технологије.  

- Изради дизајн статичких веб 

страна. – - Рукује усновним алатима 

за израду статичке HTML 

презентације. Додавање текста и 

уметање слика на  

веб странице.  

-Стилизује и позиционира садржаје 

странице.  

- Ради са табелама.  

- Ради са оквирима (фрејмовима).  

- Ради са хипервезама.  

- Имплементира навигацију унутар 

презентације.  

- Објављивује презентације и 

управљањаWEB локацијом. 

- Израђује презентације на задату 

тему. - Ради са готовим веб дизајн 

решењима: CMS - 

ContentManagementSystem. 

 18 15 3 
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2. Рад са табелама  / 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

-користи опције за кретање кроз 

комплексне документе .; 

-класификује различите врсте 

података у ћелијама.; 

- прилагоди изглед ћелија у 

зависности од врсте података .; 

-примењује апсолутно и релативно 

адресирање ћелија.; 

-користи напредне функције 

програма.; 

-познаје опције за контролу уноса и 

приказа података.; 

-припреми и прилагоди графички 

приказ података из табеле.; 

-прави изведене табеле и графиконе 

на основу постојећих табела .;  

-предвиди потребу за заштитом 

садржаја.; 

-припреми документ за штампање. 

 

14 12 2 

3. 
Примена рачунара у анализи и 

симулацији електричних кола  
/ 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

-Препозна хардверске захтеве, 

инсталација и изглед радног 

простора.  

- Врши повезивање и подешавање 

параметара.  

- Црта једноставнеи сложеније шеме. 

-   - Повеже и подеси инструменте.  

- Изврши симулацију.  

- Штампа документ.  

 

12 10 2 
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- Формира NET листу.. 

4. 
Примена рачунара за цртање и 

пројектовање електричних кола  
/ 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

-Црта електричне шеме: претражује 

библиотеке са компонентама, 

поставља компоненте на радну 

површину за цртање, повезивање, 

цртање чворова, напајања, 

уземљења, ...  

- Обележава компоненте на 

електричној шеми.  

-Креира нове компоненте и додаје у 

одговарајућу библиотеку.  

- Дефинише компоненте електричне 

шеме и формира листе (fajla) 

компоненти и веза (NET-листе). 

 - Провера исправности нацртане 

електричне шеме.  

- Повезује програмски део за цртање 

електричне шеме и део 

специјализован за пројектовање 

штампане плочице. 

 - Пројектује штампане плочице: 

димензионише плочице, дефинише 

слојеве, учитава компоненте и везе 

из формиране NET листе, 

распоређује компоненте (аутоматски 

и ручно), извлачи штампане везе.  

- Штампа подлогу за израду 

штампане плочице. 

 30 25 5 
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Начини 

оцењивања 

Праћење остварености исхода,тестови 

знања, активност на часу, праћење 

практичног рада, самосталног практи- 

чног рада, самостални практични рад. 

Укупно::  74 62 12 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

 

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

Облици наставе: Настава се реализује кроз лабораторијске вежбе. 

Место реализације наставе: Лабораторијске вежбе се реализују у рачунарској лабораторији. 

Подела одељења на групе: Приликом реализације вежби одељење се дели на две групе. 

Препоруке за реализацију наставе: На почетку наставе урадити проверу нивоа знања и вештинаученика, која треба да послуже као оријентир за 

организацију и евентуалну индивидуализацијунаставе. 

Оцењивање постигнутих вештина реализовати кроз индивидуалне задатке ученика за свакунаставну тему. 

 

Ученике треба оспособити за цртање: електричних компоненти, веза, чворова, напајања, уземљења, ... Такође, ученике треба научити да сами 

праве библиотеке са новим симболима компоненти. Важно је извршити коректно дефинисање компоненти електричне шеме и формирање листе 

(fajla) компоненти и веза (NET-листе), чиме је извршено повезивање области за цртање електричних шема и дела специјализованог за 

пројектовање штампане плочице дате електричне шеме. Пројектовање штампане плочице обухвата: димензионисање плочице, учитавање 

компоненти и веза из формиране NET листе, распоређивање компоненти, извлачење штампаних веза. На крају извршити корекције елемената 

пројектоване плочице (дебљина штампаних веза, димензије рупа за ножице елемената,...). Препоручује се наставницима да ученици при 

коришћењу програма за пројектовање штампане плочице, почев од цртања електричне шеме раде за конкретно коло (на пример неки појачавач из 

предмета електроника I), преко креирања и израде подлоге за штампану плочу и у оквиру практичне наставе дођу и до реализације шеме 

штампане плоче, а затим уколико постоје могућности и до оживљавања исте (лемљење компоненти и провера исправности у оквиру програма 

практичне наставе). За реализацију ове тематске целине препоручује се програм PROTEL 99, или неки сличан програм који омогућава цртање 

електричне шеме, креирање листе саставних елемената, пројектовање и израду подлога за штампану плочицу. Кад год је могуће користити 

бесплатне програмске пакете. 
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Образовни профил: Електротехничар рачунара 

Предмет:Електрична мерења 

Разред: Други 

Службени гласник РС-Просветни гласник: :("Сл. гласник СРС – Просветни гласник", бр. 6/90 и "Сл. гласник РС – Просветни гласник", бр. 4/91, 

7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 

10/2009, 5/2010, 8/2010 - испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015 i 11/2016) 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 37 37 / / 74 

Недељни 1 1 / / 2 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ:  

наставног предмета електрична мерења јe стицање знања о основним појмовима из области електричних мерења, овладавање вештинама 

коришћења различитих мерних инструмената и прибора неопходних за рад у електротехничкој струци као и оспособљавање ученика да ефикасно 

и рационално користе мерни алат и прибор уз развијање навика за чување здравља и придржавање мера заштите на раду.   

Задаци: 

 наставе предмета су:  

− упознавање мерних инструмената и прибора као и начина њихове употребе; 

− стварање и развијање радних навика, самосталности и одговорности према раду код ученика при коришћењу одговарајућих 

мерних инструмената; 

−  овладавање вештинама правилног коришћења уређаја, различитих мерних инструмената и прибора;  

− овладавање вештинама очитавања резултата при мерењу, њиховoм обрадом и графичким приказивањем; 

− стицање знања потребних за обављање мерења и испитивања у електротехничкој струци; 

− развијање прецизности, рационалности и креативности у раду са различитим мерним инструментима и прибором;  

− примена стечених знања и вештина у савладавању програма других стручних предмета; 
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− изградња правилних ставова према коришћењу мерним инструментима и прибора без злоупотребе и претеривања које угрожава 

њихово физичко и ментално здравље. 

Активности наставника: 

- Посредовање између ученика и градива ( усмеравање да градиво иде у сусрет ученику, а ученик градиву ); 

- Помоћ у вођењу, и вођење процеса учења; 

- Предавањем , дискусијом и израдом задатака упознати ученике са основним електронским елементима и склоповима; 

- Омогућити ученицима да сами изводе закључке; 

- Подстицати ученике на учење; 

- Инсистирати на систематичности у раду и поштовању принципа и правила рада; 

- Инсистирати на практичној примени стечених знања; 

- Оцењивањем мотивисати ученике за учење; 

- Оцењивањем проценити ниво постигнућа ученика; 

- Идентифовати  напредак у учењу и постигнућима ученика. 

Активности ученика: 

- Мобилисање претходних знања и искустава; 

- Самостално проналажење информација; 

- Уочавање, дефинисање и решавање проблема; 

- Индивидуални рад на текстовима из дате области; 

- Јавно саопштавање о неком садржају;  

- Аргументовано дискутовање о проблему из области; 

- Анализа проблема и слободно размишљање и истраживање о датим проблемима у области. 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. 
Увод у електрична 

мерења 
/ 

- да зна основне и изведене физичке величине 

- међународни систем јединица SI 

- класификацију иметоде мерења 

Математика, 

физика 2 1 1 

2. Грешке / 
- да зна апсолутну и релативну грешку 

- врсте грешака 

Математика, 

физика 2 1 1 
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3. 
Прибор за електрична 

мерења 
/ 

- да зна прибор за електрична мерења 

- да зна електронске компоненте 

Математика, 

физика 
2 1 1 

4. 
Инструмент са клетним 

калемом 
/ 

- да зна принцип рада инструмента са кретним 

калемом 

- температурну компензацију 

- мерне инструменте (амперметар, волтметар) 

Математика, 

физика,основе 

електротехнике 
15 10 5 

5. 
Електродинамички 

инструменти 
/ 

- да зна принцип рада електродинамичког 

ватметра и његову примену 

Математика, 

физика,основе 

електротехнике 

3 2 1 

6. 

Понављање 

простопериодичних 

величина 

/ 
- да зна основне појмове простопериодичних 

величина 

Математика, 

физика,основе 

електротехнике 

2 1 1 

7.  
Мерење електричне 

отпорности 
/ - да зна мерење отпорности UI методом 

Математика, 

основе 

електротехнике 

2 1 1 

8. Мерење капацитивности / - да зна мерење капацитивности UI методом 

Математика, 

основе 

електротехнике 

2 1 1 

9. Мерење индуктивности / - да зна мерење индуктивности UI методом 

Математика, 

основе 

електротехнике 

2 1 1 

10.  Мерење снаге / 

- да зна мерење снаге UI методом 

- да зна мерење привидне снаге UI методом 

- да зна мерење активне снаге помоћу 3 

волтметра 

- да зна мерење активне снаге ватметром 

Математика, 

основе 

електротехнике 7 4 3 

Начини 

оцењивања 

Праћење остварености 

исхода,тестови знања, активност 

на часу, праћење практичног 

рада, самосталног практи- 

чног рада, самостални практични 

рад. 

                                                                     Укупно: 37 23 14 



Машинска школа „Радоје Дакић“ 2018 -2022. 

 

 

1260 

Вежбе (37 часова) 

Садржај препоручених вежби је следећи: 

1. Инструменти и прибор. (2 часа) 

2. Мерење једносмерног и наизменичног напона и струје. (4 часа) 

3. Променљиви отпорник као реостат и потенциометар. (2 часа) 

4. Провера Омовог закона у колу једносмерне и наизменичне струје. (4 часа) 

5. Провера Првог Кирхофовог закона у колу једносмерне и наизменичне струје. (3 часа) 

6. Провера Другог Кирхофовог закона у колу једносмерне и наизменичне струје. (4 часа) 

7. Мерење напона аналогним и дигиталним волтметром на разделнику напона. (2 часа) 

8. Мерење отпорности и испитивање полупроводника. (2 часа) 

9. Мерење унутрашње отпорности генератора код једносмерне и наизменичне струје. (2 часа) 

10. Напонска резонанса. (2 часа) 

11. Мерење отпорности и снаге помоћу волтметра и амперметра у колу једносмерне струје. (2 часа) 

12. Мерење активне, реактивне, привидне снаге и фактора снаге помоћу три волтметра. (2 часа) 

13. Мерење привидне, активне снаге, фактора снаге, отпорности и индуктивности помоћу амперметра, волтметра и ватметра. (2 часа) 

14. Мерење индуктивности, међусобне индуктивности, коефицијента спреге и капацитивности RLC метром. (2 часа) 

15. Поправка фактора снаге. (2 часа) 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

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

Облици наставе: Настава се реализује кроз теоријску наставу и лабораторијске вежбе. 

Место реализације наставе: Теоријска настава се реализује у учионици а лабораторијске вежбе се реализују у лабораторији за електрична мерења. 

Подела одељења на групе: Приликом реализације вежби одељење се дели на две групе. Вежбе радити сваке друге недеље по два спојена часа. 

Вежбе изводити тако да се за два спојена часа ураде мерења, израчунавања и дијаграми. Уколико могућности дозвољавају, сви ученици треба да 

раде исту вежбу, или радити у циклусима до највише пет вежби. Посебну пажњу посветити безбедности ученика приликом рада са мрежним 

напоном. Проверу вештина стечених кроз лабораторијске вежбе, у току школске године урадити најмање два пута, кроз одбрану вежби. 

Препоруке за реализацију наставе: Програмски садржаји електричних мерења су организовани у тематске целине за које је  наведен 

оријентациони  број часова за реализацију. Наставник, при изради оперативних планова, дефинише степен прораде садржаја и динамику рада, 

водећи рачуна да се не наруши целина наставног програма, односно да свака тема добије адекватан простор и да се планирани циљеви и задаци 

предмета остваре. При томе, треба имати у виду да формирање ставова и вредности, као и овладавање вештинама представља континуирани 

процес и резултат је кумулативног дејства целокупних активности на свим часовима што захтева већу партиципацију   

О ученика, различита методска решења, велики број примера и коришћење информација из различитих извора. 
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Садржај електричних мерења има природну везу са садржајима других предмета, као што су: електроника I и основе електротехнике. Ученицима 

треба стално указивати на ту везу, и по могућности, са другим наставницима организовати тематске часове. На тај начин знања, ставови, 

вредности и вештине стечене у оквиру наставе електричних мерења добијају шири смисао и доприносе остваривању  општих образовних и 

васпитних  циљева. 

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

оспособљавати за: самостално проналажење, систематизовање и коришћење информација из различитих извора (стручна литература, интернет, 

часописи, уџбеници); визуелно опажање, поређење и успостављање веза између различитих садржаја (нпр. повезивање садржаја предмета са 

свакодневним искуством, садржајима других предмета и др.); тимски рад; самопроцену ; презентацију својих радова и групних пројеката и 

ефикасну визуелну, вербалну и писану комуникацију. 

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

информације, а оцењивање ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују 

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

У уводном делу предмета треба обновити основне појмове о физичким величинама и јединицама, затим треба дефинисати мерење ових величина. 

Приликом обраде прибора за електрична мерења, поред објашњења показати примере прибора и објаснити њихове главне карактеристике и 

намену. 

Инструмент са кретним калемом обрадити више описно, не залазећи у детаље конструкције. Извести израз за момент силе. Код проширења 

мерног опсега за мерење струје нагласити да се микроамперметар прикључује на отоку. Извести прорачун отоке, као и универзалне отоке и 

урадити више задатака. Исто тако обрадити прорачун отпорности за проширење мерног опсега волтметра и урадити више задатака. Мерења 

отпорности обрадити помоћу амперметра са променљивом осетљивошћу којем се додаје стални отпорник. Мерење наизменичних величина 

обрадити помоћу додатих диода који служе за усмеравање наизменичних величина. 

Ватметре обрадити помоћу полукружних струјних калемова који стварају радијално магнетно поље у којем се налази напонски калем. 

Код обраде простопериодичних величина обновити основне појмове као што су средња и ефективна вредност, отпорност отпорника, калема и 

кондензатора, као и њихове везе не залазећи у извођење истих. 

Мерење отпорности, индуктивности и капацитивности UI методом користити првенствено за утврђивање Омовог закона у колу наизменичне 

струје. 

Мерење снага и фактора снаге помоћу три волтметра, затим помоћу ватметра, волтметра и амперметра користити првенствено за утврђивање 

знања из основа електротехнике. 

Одступање од програма може да буде до 20 %, али да га одобри одговарајући орган школе.  
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Образовни профил:Електротехничар рачунара    

Предмет: Електроника I 

Разред: Други 

Службени гласник РС-Просветни гласник:("Сл. гласник СРС – Просветни гласник", бр. 6/90 и "Сл. гласник РС – Просветни гласник", бр. 4/91, 

7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 

10/2009, 5/2010, 8/2010 - испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015 i 11/2016) 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 111 35 / / 146 

Недељни 3 1 / / 4 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ: 

− стицање функционалне писмености (природно-научне, математичке, техничке),  

− систематско стицање знања о физичким појавама и процесима у електроници и њихово разумевање на основу модела и теорија,  

− систематско стицање знања о основним електронским елементима, њиховим карактеристикама и примени у електронским колима,  

− оспособљавање ученика за примену знања и решавање проблема и задатака у новим и непознатим ситуацијама,  

− активно стицање знања о појавама и применама у електроници кроз истраживачки приступ,  

− стицање радних навика, одговорности и способности за самосталан рад и за тимски рад,  

− стицање знања за остале стручне предмете 

− формирање основе за даље образовање. 

Задаци: 

Задаци наставе предмета сустварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада, применом савремених методичких и 

дидактичких поступака у настави, циљеви и задаци образовања у целини, као и циљеви наставе буду у пуној мери реализовани. 

Остали задаци наставе електронике су да ученици:  

− развијају функционалну писменост (природно-научна, математичка, техничка); 

− развијају начин мишљења и расуђивања у електроници; 
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− буду оспособљени за примену различитих метода мерења у електроници; 

− стекну способност за уочавање, формулисање, анализирање и решавање проблема; 

− развијају компетенције за извођење једноставних истраживања и мерења; 

− развијају логичко и апстрактно мишљење и критички став у мишљењу; 

− схвате значај електронике у савременој технологији; 

− развијају способности за примену знања из електронике; 

− развијају правилан однос према заштити, обнови и унапређењу животне средине; 

− развијају мотивисаност за учење и заинтересованост за садржаје електронике; 

− развијају радне навике, одговорност и способност за примену 

стечених знања. 

Активности наставника: 

- Посредовање између ученика и градива ( усмеравање да градиво иде у сусрет ученику, а ученик градиву ); 

- Помоћ у вођењу, и вођење процеса учења; 

- Предавањем , дискусијом и израдомзадатака упознати ученике са основним електронским елементима и склоповима; 

- Омогућити ученицима да сами изводе закључке; 

- Подстицати ученике на учење; 

- Инсистирати на систематичности у раду и поштовању принципа и правила рада; 

- Инсистирати на практичној примени стечених знања; 

- Оцењивањем мотивисати ученике за учење; 

- Оцењивањем проценити ниво постигнућа ученика; 

- Идентифовати  напредак у учењу и постигнућима ученика. 

Активности ученика: 

- Мобилисање претходних знања и искустава; 

- Самостално проналажење информација; 

- Уочавање, дефинисање и решавање проблема; 

- Индивидуални рад на текстовима из дате области; 

- Јавно саопштавање о неком садржају;  

- Аргументовано дискутовање о проблему из области; 

- Анализа проблема и слободно размишљање и истраживање о датим проблемима у области. 
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Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Увод  

По завршетку теме ученик ће би- ти у стању 

да 

- разликује енергетске нивое еле- ктрона;- 

објашњава полупроводнике P и N типа;- 

објашњава кретање електрона под дејством 

електричног поља. 

Основе 

електротехнике 

физика 

4 3 1+2 

2. Диоде  

- објашњава директну и инвер-зну 

поларизацију PN споја 

- објашњава добијање струјно- напонске 

карактеристике диоде;   

- познаје карактеристике и при-мену 

Зенерове, Шоткијеве и Ва- рикап диоде 

- дефинише једнострани и дво- страни 

усмерач. Грецов спој 

- црта расподелу потенцијала,еле ктричног 

наелектрисања и еле- ктричног поља 

- разликује и објашњава врсте пробоја;- 

разликује врсте диода, анализи- ра 

наведене диоде и цртањихове струјно-

напонске карактеристи-ке. 

Основе 

електротехнике 

физика 

20 10 10+6 

3. Биполарни транзистори  

- објашњава унутрашњу структу- ру 

транзистора, врсте транзисто- ра 

- објашњава симболе и електро- де 

транзистора 

- објашњава принцип рада тра- нзистора  

- анализира статичке карактери- стике 

транзистора 

- објашњава и црта транзистор као 

Основе 

електротехнике 

физика 

15 7 8+7 
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линеарни четворопол 

- анализира узроке нестабилно-сти радне 

тачке и њену стабили- зацију;- црта и 

анализира рад појачава-ча са заједничким 

емитором.  

4. 

Појачавачи са 

биполарним 

транзисторима 

 

 

- објашњава и црта транзистор као 

линеарни четворопол и 

анализирапретварање енергије у њему 

- наводи могућа изобличења у раду 

транзистора 

- дефинише напонско, струјно, појачање 

снаге, као и излазну и улазну отпорност на 

моделу ли-неарног појачавача 

- анализира појачавач са заједни- чким 

емитером, базом и колекто ром. 

Основе 

електротехнике 

физика 

15 8 7+4 

5. 
Транзистори са ефектом 

поља   (ФЕТ-ови) 
 

- анализира појмове и функције 

униполарних транзистора;-анализира 

принцип рада и ста- тичке карактеристике 

унипола- рних транзистора;- дефинише 

параметре Фет-а; 

- разликује биполарне и унипола рне 

транзисторе; 

- објашњава принцип рада МОС ФЕТ-

а,разликује врсте МОСФЕТ -ова. 

Основе 

електротехнике 

физика 

10 5 5+4 

6. Појачавачи са ФЕТ-овима  

- црта и анализира пojaчавач са заједничким 

сорсом;- анализира и црта еквивалентне 

шеме појачавача са ФЕТ-овима;- дефинише 

струјно,напонско, појачање снаге, као и 

излазну и улазну отпорност;- анализира и 

црта еквивалентне шеме појчавача са ФЕТ-

овима;- црта радну праву и радну тачку;- 

аналитички извод иизразе за на понско, 

Основе 

електротехнике 

физика 

7 4 3+2 
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струјно, појачање снаге, улазну и излазну 

отпорност. 

7. Вишестепени појачавачи  

- разуме и анализира негативну повратну 

спрегу;- црта и анализира Дарлингтонов 

спој 

-разликује класе рада појачавача;  - разуме 

појачавач снаге са ко- мплементарним 

паром транзисто ра;- анализира негативну 

повратну спрегу. 

Основе 

електротехнике 

физика 

10 4 6+4 

8. Осцилатори  

- дефинише позитивну повратну спрегу;- 

анализира RC осцилатор;- анализира LC 

осцилатор 

Основе 

електротехнике 

физика 

6 3 3+2 

9. Транзистор као прекидач  

- описује режиме рада транзисто- ра;- 

проверава функцију транзисто- ра као 

прекидача 

-описује МОСФЕТ као прекидач снаге. 

Основе 

електротехнике 

физика 

5 2 3+2 

10. Тиристори  

-  разликује врсте тиристора;- описује грађу 

тиристора;- црта симболе и струјно-напон-

ске карактеристике; 

- набраја најчешћа подручја кори шћења. 

Основе 

електротехнике 

физика 

4 2 2+2 

11. Оптоелектроника  

- анализира фотодиоде, фотоо-тпорнике и 

фототранзисторе;- анализира светлеће 

полупрово- дничке диоде;- објашњава 

течни кристал;- разуме опто- каплер; - 

анализира грађуи принцип ра- да фото-

диода. 

Основе 

електротехнике 

физика 

6 4 2 

12. Пројектни задатак  

- усвајање могућности тимског рада, 

подстицање солидарности, самосталности 

и одговорности ученика 

- учење реалном и детањном пла нирању, 

разлагању пројекта на мање задатке, 

Основе 

електротехнике 

физика 

9 / 9 
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дефинисању време на за реализацију;- 

примењивање стечених знања. 

Начини 

оцењивања 

Праћење остварености 

исхода,тестови знања, активност на 

часу, праћење практичног рада, 

самосталног практи- 

чног рада, самостални практични рад. 

                                                                                           Укупно: 111 52 59+35 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

Наставни програм Eлектронике 1 надовезује се структурно и садржајно на наставни програм физике и хемије у основној школи и наставни 

програм Основа електротехнике у првом разреду средње школе. 

Ученици треба да науче основне појмове у електроници, основне електронске компоненте, њихове карактеристике и примену. Они треба да 

стекну довољна практична и теоријска знања за примену по завршетку средње стручне школе али и добру основу за даље школовање, 

првенствено на  техничким факултетима и високим школама струковних студија. 

Тежило се и смањењу укупне оптерећености ученика. Програм је растерећен тако што су изостављени сви садржаји који нису неопходни за 

постизање постављених циљева и задатака наставе, као и методским приступом програмским садржајима.  

Начин презентовања програма 

Програмски садржаји доследно су приказани у форми која задовољава основне методске захтеве наставе: 

− Поступност (од простијег ка сложенијем) при упознавању нових појмова и формулисању закона.  

− Очигледност при излагању наставних садржаја (уз сваку тематску целину побројано је више демонстрационих огледа а треба користити и 

симулације). 

− Повезаност наставних садржаја (хоризонтална и вертикална). 

Програм предвиђа да се унутар сваке веће тематске целине, после поступног и аналитичног излагања појединачних наставних садржаја, кроз 

систематизацију и обнављање изложеног градива, изврши синтеза битних чињеница и закључака и да се кроз њихово обнављање омогући да их 

ученици у потпуности разумеју и трајно усвоје. Поред тога, сваку тематску целину требало би започети обнављањем одговарајућег дела градива 

из претходног разреда или из основне школе. Тиме се постиже и вертикално повезивање наставних садржаја. Веома је важно да се кроз рад води 

рачуна о овом захтеву  Програма, јер се тиме наглашава чињеница да су све области међусобно повезане . 

Циљеви и задаци наставе остварују се кроз следеће основне облике рада са ученицима: 

1. излагање садржаја теме  

2. решавање квалитативних и квантитативних задатака; 

3. лабораторијске вежбе; 

4. коришћење и других начина рада који доприносе бољем разумевању садржај теме (домаћи задаци, семинарски радови, пројекти...); 
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5. систематско праћење рада сваког појединачног ученика. 

Веома је важно да наставник при извођењу прва три облика наставе наглашава њихову обједињеност .  

Методска упутства за предавања 

Када је могуће, треба користити проблемску наставу. Наставник поставља проблем ученицима и препушта да они самостално, у паровима или у 

тиму дођу до решења, по потреби усмерава ученике, подсећајући их питањима на нешто што су научили и сада треба да примене. 

Неке од тема могу се обрадити самосталним радом ученика кроз радионице. Такав начин рада је ученицима најинтересантнији, више су 

мотивисани, па лакше усвајају знање. Уз то се развија и њихово интересовање и смисао за истраживачки рад, као и способност тимског рада и 

сарадње. Овакав приступ обради наставне теме захтева добру припрему наставника: одабрати тему, припремити одговарајућа наставна средства и 

опрему, поделити ученике у групе тако да сваки појединац у групи може дати одговарајући допринос, дати неопходна минимална упутства...  

На пример, за наставну тему Врсте диода ученици се могу поделити у групе од којих би свака обрађивала посебну врсту диода; у раду ученици 

могу да користе уџбеник, интернет, каталоге произвођача и сл... 

Неке теме треба да припреме и презентују сами ученици, појединачно или у паровима. Тиме се ученици подстичу да користе стечена знања у 

другим предметима (Рачунарска графика и мултимедија, Рачунарство и информатика, Примена рачунара и сл.). 

Методска упутства за решавање задатака 

Решавање задатака је важна метода за увежбавање примене знања. Њоме се постиже: конкретизација теоријских знања; обнављање, 

продубљивање и утврђивање знања; кориговање ученичких знања и умећа; развијање логичког мишљења; подстицање ученика на иницијативу; 

стицање самопоуздања и самосталности у раду... 

Оптимални ефекти решавања задатака у процесу учења остварују се добро осмишљеним комбиновањем квалитативних (задаци-питања), 

квантитативних (рачунских), графичких и експерименталних задатака. 

Потребно је пажљиво одабрати задатке који, ако је могуће, имају непосредну везу са реалним ситуацијама (у задацима бирати отпорнике реалне 

отпорности, кондензаторе реалне капацитивности и сл).  Такође је важно да ученици правилно вреднују добијени резултат, као и његов правилан 

запис. Посебно треба обратити пажњу на поступност при избору задатака, од најједноставнијих ка онима који захтевају анализу и  синтезу 

стечених знања. 

Методска упутства за извођење лабораторијских вежби  

Лабораторијске вежбе чине саставни део редовне наставе и организују се тако што се при изради вежби одељење дели на два дела а ученици 

вежбе раде у групама, 2-3 ученика. Вежбе по могућности организовати тако да сви ученици у групи раде једну вежбу или у циклусима до три 

вежбе. За сваку вежбу ученици унапред треба да добију одговарајућа упутства.  

Час експерименталних вежби састоји се из уводног дела, мерења и записивања резултата мерења и обраде добијених података. 

У уводном делу часа наставник проверава да ли су ученици спремни за вежбу, упознаје их са мерним инструментима и осталим деловима 

апаратуре за вежбу, указује на мере предострожности којих се морају придржавати ради сопствене сигурности, при руковању апаратима, 

електричним изворима, разним уређајима и сл. 

Док ученици врше мерења, наставник активно прати њихов рад, дискретно их надгледа и, кад затреба, објашњава и помаже. 
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При обради резултата мерења ученици се придржавају правила за табеларни приказ података, цртање графика, израчунавање заокружених 

вредности и грешака мерења (са тим правилима наставник треба да их упозна унапред а пожељно је и да их да уз писана упутства за вежбе) . 

Поред уобичајених мера сигурности у лабораторији (забрана укључивања док наставник не прегледа везе, итд.), препоручује се посебна заштита 

од погрешног укључивања. Изворе напајања направити тако да се струја кратког споја ограничи на око 100 mА; поред ове заштите, треба ставити 

на ред са микроамперметрима и милиамперметрима отпорнике за ограничење струје. Часове вежби користити само за мерења на  електронским 

елементима и колима. Ученике оцењивати на крају сваког циклуса вежби или на крају сваког полугодишта и  указивати им на поступке при 

мерењу и обради података које не разумеју и нису савладали. 

Методска упутства за друге облике рада  

Један од облика рада са ученицима су домаћи задаци који садрже квалитативне и квантитативне задатке. Такви домаћи задаци односе се на 

градиво које је обрађено непосредно на часу и на повезивање овог градива са претходним.  

За домаћи задатак могу се давати и семинарски радови  које би ученици радили индивидуално или у групама. 

Наставник је обавезан да прегледа домаће задатке и саопшти ученицима евентуалне грешке како би они имали информацију о успешности свог 

рада.  

Праћење рада ученика 

Наставник је дужан да континуирано прати рад сваког ученика кроз непрекидну контролу његових усвојених знања, стечених на основу свих 

облика наставе: предавања, решавања квантитативних и квалитативних  задатака,  лабораторијских вежби, семинарских радова и пројеката...  

Потребно је  континуирано проверавати и оцењивати знање ученика помоћу усменог испитивања, кратких (15-минутних) писмених провера, 

тестова на крају већих целина (рецимо, по једном у сваком класификационом периоду), контролних рачунских вежби (по једном у полугодишту) 

и провером експерименталних  вештина. 

 Такође, предлажемо тестове систематизације градива на крају сваког поугодишта или на крају школске године. Припрема за овај тест, као 

и сам тест, требало би да осигурају трајно усвајање најосновнијих и најважнијих знања из претходно обрађених области. 

Додатна и допунска настава 

Додатни рад намењен је даровитим ученицима и треба да задовољи њихова интересовања за предмет. Организује се са једним часом недељно. У 

оквиру ове наставе могу се продубљивати и проширивати садржаји из редовне наставе, радити нови садржаји, тежи задаци, сложенији 

експерименти од оних у редовној настави... Ученици се слободно опредељују при избору садржаја програма. Зато је нужно сачинити 

индивидуалне програме рада са ученицима на основу њихових претходних знања, интересовања и способности. Корисно је да наставник позове 

истакнуте стручњаке да у оквиру додатне наставе одрже популарна предавања као и да омогући ученицима посете институтима, предузећима , 

музејима и сл. Посебно даровите ученике пожељно је упућивати на такмичења и помагати им у припреми. 

 Допунска настава се такође организује са по једним часом недељно. Њу похађају ученици који у редовној настави нису били успешни. 

Циљ допунске наставе је да ученик, уз додатну помоћ наставника, стекне минимум основних знања из садржаја које предвиђа програм. 

На крају школске године потребно је да ученици самостално или у мањим групама ураде пројектни задатак. Наставник би требало да понуди 

пажљиво одабране теме или да ученици сами предложе теме које их интересују, а у вези су са градивом предмета. Неке од тема могу бити оне 
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које се не обрађују на часовима али су покривене постојећим уџбеником (нпр. појачавачи са заједничким колектором, са заједничком базом, са 

заједничким гејтом и сл.). Пројекат се може урадити и у сарадњи са наставником практичне наставе, а затим изложити и демонстирати пред 

разредом. Посебно објаснити ученицима шта пројекат треба да садржи и како га треба презентовати. У недостатку макета и компоненти, 

демонстрација може бити и помоћу симулације. Овим се постиже хоризонтална и вертикална повезаност више предмета (Рачунарска графика и 

мултимедија, Рачунарство и информатика, Примена рачунара, Електрична мерења, Практична настава...) 

 У програму је годишњи фонд часова дат по темама. Укупан број часова који је назначен за сваку тему треба схватити као оријентациони 

број у оквиру којег треба реализовати одговарајуће садржаје. Тиме се наставнику индиректно указује на обим, дубину, па и начин интерпретације 

садржаја сваке теме. Евентуална одступања могу бити за око 10% од предвиђеног фонда часова за тему (зависно од конкретне ситуације – нпр. 

земљотрес, пандемија, други разлог великог губљења часова,...). 

 Укупан број часова предвиђен за поједине теме (а самим тим и годишњи фонд часова) сам наставник (односно Стручно веће наставника у 

школи) распоређује по типовима часова, тј. одређује колико ће узети за обраду нових садржаја, а колико за утврђивање и увежбавање, понављање, 

проверавање знања и др. По правилу, тај однос треба да буде око 2:3, тј. за обраду нових садржаја употребити до 40% укупног наставног времена, 

а најмање 60% за остало. Међутим, ниједан час не треба утрошити само за "предавање", тј. за излагање новог градива. 

 Одступање од програма може да буде и до20 %, али га мора одобрити одговарајући стручни орган у школи. 

Упутства за извођење наставе 

 На почетку треба поновити грађу атома која је претходно обрађена у предметима основе електротехнике и хемије у првом разреду. 

Структуру атома представљати у једној равни, али нагласити да љуске имају облик лопте. Ковалентну везу такође поновити на основи претходно 

стечених знања у првом разреду. Атоме полупроводника такође представити у једној равни. Сва објашњења базирати на силицијуму као 

полупроводнику, а германијум само напоменути. Инверзну струју код PN споја обрадити укратко и напоменути да она има утицаја на њихов рад 

само у неким ретким случајевима. 

 Рад појединих електронских елемената првенствено објашњавати физички. Уз примену диода дати карактеристике у графичком облику, а 

временске дијаграме један испод другог; уз сваки облик усмерача дати начин одређивања капацитивности филтарског кондензатора. Код 

стабилизаторских диода дати пример прорачуна стабилизатора. 

 Дати еквивалентну шему π транзистора. Као најважнији узрок нестабилности радне тачке навести разлике у појединим примерцима исте 

врсте транзистора и температурне промене. 

 Појачавач са заједничким емитором обрадити детаљно (извести изразе за појачање напона и струје, улазну и излазну отпорност). Појачавач 

са заједничким сорсом обрадити детаљно. Код фетова посебно истаћи одступање радне тачке због велике разлике између појединих примерака 

исте врсте. 

 Осцилаторе обрађивати на основи појачавача и кола повратне спреге уз примену Баркхаузеновог принципа. 

 Принцип рада тиристора обрадити на еквивалентној шеми, а триаке и диаке информативно. 

 Фотодиоде, течне кристале, светлеће и ласерске диоде обрадити детаљно, а фотоспојнице и фотоотпорнике информативно. 
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Образовни профил: Електротехничар рачунара 

Предмет: Програмирање 

Разред: Други 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 37 37 / / 74 

Недељни 1 1 / / 2 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ наставног предмета програмирање је оспособљавање ученика за програмирање основних алгоритамских корака на вишем програмском 

језику и писање програма различитих типова сложености. 

Задаци наставе предмета су: 

− обучавање за различите технике програмирања и коришћење одговарајућих програмских језика; 

− развијање иницијативе за формализацију и уопштавање различитих задатака и поступака решавања помоћу алгоритама; 

− обучавање ученика за правилну анализу алгоритама и програма ради отклањања формалних и логичких грешака; 

− оспособљавање за програмирање основних алгоритамских корака на вишим програмским језицима и писање програма 

различите сложености; 

− упознавање структуре и организације података и начина формирања, ажурирања и одржавања датотека; 

− упознавање ученика са основним концептима објектне парадигме и њиховим погодностима; 

− оспособљавање ученика да пише структуиране, затим модуларне и на крају објектно оријентисане програме. 

Активности наставника: 

- редовно пратити рад и залагање ученика на часу; 

- води рачуна о индивидуалним особинама  ученика; 

- подстиче ученике да опажају, примењују, препознају, упоређују, изводе закључке,  повезују знања са другим областима и другим 

предметима, решавају проблеме, практично примењују стечена знања; 

- омогућава подстицајну средину за рад и учење; 
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- охрабрује, помаже и подстиче ученике; 

- инсистира на систематичности у раду и поштовању принципа и правила рада; 

- инсистира на практичној примени стечених знања; 

- оцењивањем мотивише  ученике за учење; 

- оцењивањем процењује ниво постигнућа ученика; 

Активности ученика: 

- активан приступ при излагању новог градива и изради задатака на часу; 

- практична примена стечених знања; 

- активно учешће у раду; 

- самопроцењује напредак; 

- навести очекиване активности ученика с обзиром на тему ( запажа, упоређује, примењује, повезује, решава проблем, организује, 

повезује знања са другим областима, ослања се на претходно искуство.... ) 

 

Теорија 

Ред. 

број 

теме/мо

дула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Програмирање рачунара  

- разликује појам хардвера и софтвера; 

- зна који оперативни системи постоје; 

- разликује синтаксу и семантику програмског 

језика; 

- дефинише појам синтаксног дијаграма; 

- уме наредбу да прикаже синтаксним 

дијаграмом; 

информатика 2 1 1 

2. Алгоритми  

- дефинише појам алгоритма; 

- зна који се графички објекти корист за запис 

алгоритма; 

- записује алгоритам програма са простом 

линијском структуром; 

- израђује сложени алгоритам; 

- проверава исправност алгоритма; 

 физика, 

математика 
6 2 4 
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3. 
Структура језика и типови 

података 
 

- дефинише структуру програма; 

- разликује кључне речи, константе, 

променљиве; 

- зна да наброји просте и сложене типове 

података, да наведе разлике између њих; 

- дефинише операције и операторе и 

дефинише разлику у односу на математику; 

- зна да наведе и примени наредбе улаза и 

излаза; 

математика 5 2 3 

4. Изрази и наредбе  

- дефинише појам израза; 

- наводи операције над одређеним типом 

података и повезује их са математиком; 

- разликује релације и операције и зна шта је 

тип резултата код њих; 

- решава просте задатке просте линијске 

структуре; 

- поштује структуру прогрма; 

- зна да написан програм компајлира и 

тестира; 

математика 

логика 
5 2 3 

5. 

Ток програм и управљање 

извршењем 

 

 

- разуме разгранату структуру програма; 

- дефинише услов на основу постављеног 

задатка; 

- користи наредбу за гранање IF-ELSE; 

- закључује када имамо две гране, а када само 

једну; 

- користи наредбу вишеструког избора; 

математика 4 2 2 

6. 
Наредбе циклуса 

 
 

- дефинише појам циклуса и повезује са 

примерима из свакодневнног живота; 

- дефинише излазни критеријум и његов 

значај; 

- повезује поделу циклуса са положајем 

излазног критеријума; 

математика 8 3 5 
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- зна како се деле циклуси; 

- уме да нацрта алгоритам за сваки тип 

циклуса и да напише општи облик наредбе; 

- уме да примени наредбу у конкретним 

задацима; 

7. 
Једнодимензионални 

низови 
 

- дефинише појам низа и зна да је то сложен 

тип података; 

- зна како се дефинише низ, како приступамо 

елементима низа; 

- зна како се низ уноси, а како штампа; 

- зна како да сортира низ; 

- зна да пронађе елеменат у низу, да убаци 

елеменат у низ, или да га избаци; 

математика 7 3 4 

Начини 

оцењивања 

1.усмену проверу знања 

2.писмену провера знања 

3. тестове знања 

4. израду програма и њихово 

тестирање 

5.израда пројеката 

Укупно: 37 15 22 

 

Начин остваривања програма : 

 

Настава се изводи са целим одељењем у учионици . 

Поред обавезних писмених  задатака реализују се и писмене провере знања у облику тестова и контролних вежби.  

У реализацији садржаја програма  

поред традиционалних метода  дијалошка са фронталним  

обликом рада  комбинују се и различите методе активног учења ,учење кроз пажљиво  

конструисане активности; учење кроз рад, извршавање задатака и личну акцију која треба да доведе  до постављених исхода на основу којих се 

врши вредновање рада ученика. 
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Вежбе 

Ред. 

број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Програмирање рачунара  

- разликује појам хардвера и софтвера; 

- показуије делове софтвера и хардвера и зна 

да их повеже; 

- наводи синтаксна и семантичка правила 

програмског језика: 

- дефинише појам синтаксног дијаграма; 

- црта синтаксни дијаграм за одређеи 

проблем; 

информатика 2   

2. Алгоритми  

- дефинише појам алгоритма; 

- зна који се графички објекти корист за 

запис алгоритма; 

- записује алгоритам програма са простом 

линијском структуром-рачунање површине 

квадрат, круга, правоугаоника; 

- црта алгоритам за рачунање средње брзине 

- израђује сложени алгоритам-одређивање 

максимума и минимума за два или три 

броја; 

- пише алгоритам за решавање линеарне 

једначине и неједначине; 

- црта алгоритам за сабирање низа бројева; 

- проверава исправност алгоритма; 

 физика, 

математика 
6   

3. 
Структура језика и типови 

података 
 

- дефинише структуру програма; 

- разликује кључне речи, константе, 

променљиве; 

- зна да наброји просте и сложене типове 

података, да наведе разлике између њих; 

математика 5   
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- дефинише операције и операторе и 

дефинише разлику у односу на математику; 

- зна да наведе и примени наредбе улаза и 

излаза; 

4. Изрази и наредбе  

- дефинише појам израза; 

- наводи операције над одређеним типом 

података и повезује их са математиком; 

- записује рачунске операције и одређује тип 

резултата код њих; 

- записује операције и релације над 

конкретним изразима; 

- зна како да утврди дељивост броја А бројем 

В; 

- уме да унесе податке, да на основу њиховог 

типа одреди конверзационе карактере; 

- јасно дефинише структуру програма; 

- решава просте задатке просте линијске 

структуре-програме који су решени 

алгоритамски пише на програмском језику; 

- поштује структуру прогрма; 

- зна да написан програм компајлира и 

тестира; 

- уме да отклони грешке у програму; 

математика 

логика 
5   

5. 

Ток програм и управљање 

извршењем 

 

 

- разуме разгранату структуру програма; 

- уме да дефинише услов који задовољава 

задатак; 

- користи наредбу за гранање IF-ELSE; 

- користи логичке операције за запис услова 

задатка; 

- решава задатке за тражење максимума, 

минимума; 

- решава задатке за рачунање апсолутне 

математика 4   
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вредности; 

- закључује када имамо две гране, а када само 

једну; 

- користи наредбу вишеструког избора; 

- зна да напише програм који на основу 

редног броја исписује број дана у том 

месецу, уз поштовање преступних година; 

6. 
Наредбе циклуса 

 
 

- дефинише појам циклуса и повезује са 

примерима из свакодневног живота; 

- дефинише излазни критеријум и његов 

значај; 

- повезује поделу циклуса са положајем 

излазног критеријума; 

- зна како се деле циклуси; 

- уме да нацрта алгоритам за сваки тип 

циклуса и да напише општи облик наредбе; 

- уме да примени наредбу у конкретним 

задацима; 

- користећи наредбе за бројачки циклус 

рачуна збир и призвод на одређеном 

интервалу; 

- тестира програм са наредбама циклуса, 

процењује колико пута се пролази кроз 

циклус и које резултате добијамо на излазу; 

- примењује наредбе циклуса на конкретн8им 

задацима: факторијел, Фибоначијев низ, 

степен,.... 

математика 8   

7. 
Једнодимензионални 

низови 
 

- дефинише појам низа и зна да је то сложен 

тип података; 

- зна како се дефинише низ, како приступамо 

елементима низа; 

- дефинише низ, уноси га и штампа; 

математика  7   
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- рачуна средњу вредност низа; 

- пребројава чланове низа који задовољавају 

неки услов; 

- одређује максимум и минимум низа; 

- сортира низ; 

- спаја два низа са истим и различитим 

бројем елелмената; 

- убацује и брише број из низа_ 

Начини 

оцењивања 

1. израду програма и њихово 

тестирање; 

2.израда пројеката; 

3.активност на часу; 

Укупно: 37   

 

Начин остваривања програма :  

 

Настава се изводи са групом у кабинету . 

Ученици уз подршку и подстицај наставника или самостално израђују програме и тестирају их.  

У реализацији садржаја програма  

поред традиционалних метода  дијалошка са фронталним  

обликом рада  комбинују се и различите методе активног учења ,учење кроз пажљиво  

конструисане активности; учење кроз рад, извршавање задатака и личну акцију која треба да доведе  до постављених исхода на основу којих се 

врши вредновање рада ученика. 
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Образовни профил: Електротехничар рачунара 

Предмет: Практична настава 

Разред: Други 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Те   теоријска 

настава 

Вежбе П     практична 

настава 

Блок насатва Укупно 

Годи годишњи го  74  74 

Неде  недељни   2 2 2 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ наставног предмета практична настава је оспособљавање ученика за самосталан и тимски рад у пројектовању, израда, контроли, тестирању, 

руковању, одржавању и сервисирању подсклопова, склопова и уређаја за обраду података. 

Задаци наставе предмета су: 

-стицање практичних искустава, паралелно са теоријским садржајем; 

-овладавање вештинама и умећем у руковању алатом, прибором и мерним уређајима; 

стицање навика за систематски приступ послу, уз придржавање техничких прописа, правила и упутстава, примењујући прописане заштитне мере; 

-развијање смисла за утврђени редослед радњи приликом руковања алатом, прибором, уређајима и опремом; 

-оспособљавање ученика за самостално коришћење монтажних и електричних схема и остале техничке документације при изради, -контроли и 

проналажењу и отклањању кварова; 

-оспособљавање за операторске и програмерске послове у рачунским центрима; 

-оспособљавање за даље самостално усавршавање у области рада образовног профила. 

Активности наставника  

Користи каталоге,стручну литературу и правилнике. 

Демонстрирати практичан рад са проводницима и кабловима. 

Демонстрира поступак и рад на изради штампаних плоча.. 

Активности ученика: 

Усвајање знања, као развијање вештина при извођењу практичних вежби. 
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Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по теми 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1 Увод  

По завршетку модула ученик је у 

могућности да самостално: 

Припреми радно место, алат, прибор.  

Зна значај заштите на раду. АБХ заштита. 

Заштиту од напона додира. 

Противпожарну заштита.. 

- 

2  2 

2. 
Технолошки поступци спајања 

елемената 
 

По завршетку модула ученик је у 

могућности да самостално: 

Леми. Леми спојеве на мрежици од 

металне жице. Изради мрежне жичане 

коцке помоћу спајања лемљењем 

 

4  4 

3. Универзални инструменти  

Осцилоскоп: руковање и употреба. 

Изврши очитавање вредности,измери 

вредност,и исправност електронских 

компоненти. 

електроника 

4  4 

4. Електронске компоненте  

Подела, својства, поступци при монтажи, 

мерења, обележавања, контрола 

исправности: 

− Отпорници. 

− Кондензатори. 

− Калемови и пригушнице. 

− Трансформатори. 

− Електромагнетне електронске 

компоненте. 

− Механичке електронске компоненте. 

− Штампане везе. 

− Основни технолошки поступци у 

 

22  22 
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микроелектроници. Диоде, транзистори. 

− Полупроводничка интегрисана кола. 

− Оптоелектронске компоненте. 

5. 

Израда основних електронских 

кола подсклопова, склопова и 

уређаја 

 

Појачавач са транзистором. Инвертор. 

Усмерач. "ИЛИ", "И", "НИЛИ", "НИ" 

кола. Осцилатор. Израда исправљача 

напона за џепне калкулаторе. Израда 

извора за напајање за џепне и стоне 

калкулаторе. Монтажа калкулатора. 

Пуњење плоча електронике стоних 

калкулатора и других уређаја из 

производног програма (електронски сат, 

дисплеј). Лемљење елемената на плочама 

електронике; за уградњу у средства за 

средњу и вишу обраду података. 

 

44  44 

Начини 

оцењивања 

1.праћење остварености исхода 

2 праћење практичног рада 

3.тест практичних вечтина 

4.активност на часу 

                                                                     Укупно: 74  74 

Начин остваривања програма 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТСТВО) 

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

Облици наставе: Настава се реализује кроз практичне вежбе 

Место реализације наставе: Кабинет/радионица за  практичну наставу. 

Подела одељења на групе: Приликом реализације практичне наставе одељење се дели на две групе.  

Препоруке за реализацију наставе: На почетку наставе урадити проверу нивоа знања и вештина ученика, која треба да послуже као оријентир за 

организацију и евентуалну индивидуализацију наставе. 

У уводном делу двочаса наставник истиче циљ и задатке одговарајуће наставне јединице, затим реализује теоријски део неопходан за практични 

рад ученика у кабинету. Уводни део двочаса, у зависности од садржаја наставне јединице, може да траје највише 30 минута. Након тога 

организовати активност која, у зависности од теме, подстиче изградњу практичних вештина, анализу, критичко мишљење, интердисциплинарно 

повезивање. Активност треба да, поред практичног рада, укључује и повезивање садржаја различитих наставних предмета), тема и области са 
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којима се сусрећу изван школе. Активности осмислити тако да повећавају мотивацију за практичан рад и учење и подстичу формирање ставова, 

уверења и система вредности у вези са развојем креативности, способности вредновања и самовредновања. 

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

оспособљавати за: самостално проналажење, систематизовање и коришћење информација из различитих извора (стручна литература, интернет, 

часописи, уџбеници); визуелно опажање, поређење и успостављање веза између различитих садржаја (нпр. повезивање садржаја предмета са 

свакодневним искуством, садржајима других предмета, нпр.: рачунарски системи, електроника II, дигитална електроника и програмирање); 

тимски рад; самопроцену; презентацију својих радова и групних пројеката и ефикасну визуелну, вербалну и писану комуникацију. 

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

информације, а оцењивање ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују 

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

Настава се изводи у групи ученика (половина одељења у другом разреду), a у појединим случајевима (развој сервисне радионице, рачунски 

центри) и у групи од два до три ученика, зависно од расположивог простора. У II разреду пажња је посвећена руковању алатом и упознавању 

електронских компоненти, као и поступцима при монтажи компонената и изградњи основних електронских кола. За сваку компоненту, поред 

теоријског упознавања потребно је практично реализовати поступке монтаже и мерења карактеристичних величина, уз употребу одговарајућих 

технолошких поступака, алата и инструмената. У делу израде основних електронских кола, практично реализовати наведена кола, при чему треба 

користити разне могућности монтаже: 

− на редним спојкама  

− на мосту  

− на растер плочи 

− на универзалној штампаној плочи 

− на оригиналној штампаној плочи 

Практична обука је везана за уређаје и средства за обраду података на разним нивоима. Састоји се од поступака коришћења техничке 

документације, каталога, израде и монтаже уређаја, контроле и тестирања, проналажења и отклањања кварова, руковања и одржавања уређаја. 

Практична настава у IV разреду представља завршну фазу образовања и коначну проверу стечених знања како теоријских тако и практичних. 

Током ове праксе, ученик треба да реализује задатке на радним местима и пословима овог образовног профила, при чему се практично 

проверавају знања из стручних предмета. 

Практична настава треба да се обави реализацијом одређеног задатка који ће садржати елементе пројектовања, реализације, контроле, тестирања, 

сервисирања и експлоатације. 

Од програма може да се одступи до 20 %, али га мора одобрити одговарајући стручни орган школе. 
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Трећи разред 

Образовни профил: Електротехничар рачунара 

Предмет: Српски језик и књижевност 

Разред:  Tрећи 

„Службени гласник РС-Просветни гласник:" бр. 11/2016 од 26.8.2016. 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок настава Укупно 

Годишњи 105 / / / 105 

Недељни 3 / / / 3 

 

Циљ и задаци предмета 

 

Циљ:      

- проширивање и продубљивање знања о српском језику;  

- унапређивање језичке и функционалне писмености;  

- проширивање и продубљивање знања о српској и светској књижевности, развијање љубави према књизи и читању, оспособљавање за 

интерпретацију уметничких текстова;  

- упознавање репрезентативних дела српске и опште књижевности, књижевних жанрова, књижевноисторијских појава и процеса у 

књижевности;  

- проширивање и продубљивање књижевних знања и читалачких вештина;  

- образовање и васпитање ученика као слободне, креативне и културне личности, критичког ума и оплемењеног језика и укуса.  

 

Задаци: 

- Настава језика (знања о језику, способност служење језиком и васпитна улога наставе језика). Ученици треба да:  

o овладају знањима о српском књижевном језику;  

o стекну вештине и способности његовог коришћења у општењу са другима, у писменом и усменом изражавању, приликом учења, 

образовања и интелектуалног развоја;  
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o поштују матерњи језик, негују српски језик, традицију и културу српског народа, националних мањина, етничких заједница и других 

народа;  

o унапређују културу језичког општења, у складу са поштовањем расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне 

равноправности, са развијањем толеранције и уважавања различитости и са поштовањем и уважавањем других језика и других култура.  

- Настава књижевности (усвајање књижевних знања, развијање читалачких вештина и афирмисање васпитних вредности путем 

књижевности). Ученици треба да:  

o упознају репрезентативна дела српске књижевне баштине и дела опште књижевности, њихове ауторе, поетске и естетске вредности;  

o негују и развијају читалачке компетенције и интерпретацијске вештине посредством којих ће се упознавати са репрезентативним 

књижевним делима из историје српске и опште књижевности, читати их и тумачити у доживљајној и истраживачкој улози;  

o развијају литерарне афинитете и постану читаоци рафинираног естетског укуса који ће умети да на истраживачки, стваралачки и активан 

начин читају књижевна дела свих жанрова, вреднују их, говоре о њима и поводом њих;  

o усвоје хуманистичке ставове, уверења и систем вредности;  

o оспособе се за поуздано морално просуђивање, опредељивање за добро и осуду насилништва и нечовештва, одбацивање свих видова 

агресивног и асоцијалног понашања и за развијање самосвести и личне одговорности;  

o подстичу на саосећање са ближњима и одговорност према другом;  

o развију врлине разборитости и равнотеже и мудрости.  

- Општи задаци. Ученици треба да:  

o развијају и негују стваралачки и истраживачки дух у процесу учења и у примени стечених знања;  

o развијају и негују методичност и методичка поступања приликом овладавања сложеним и обимним знањима;  

o усаглашено са општим исходима учења, као и усклађено са узрастом и способностима, даље развијају знања, васпитне вредности и 

функционалне вештине које ће моћи да користе у даљем образовању, у професионалном раду и у свакодневном животу;  

o развијају лични и национални идентитет и осећање припадности држави Србији;  

o формирају вредносне ставове којима се чува национална и светска културна баштина;  

o буду оспособљени за живот у мултикултуралном друштву.  

 

Активности наставника: 

- мотивисање ученике за читање; 

- припремање и благовремено давањеученицима истраживачких задатака као помоћ приликом читања и разумевања  дела; 

- припремање наставних материјала; 

- планирање активности на часу и тока часа; 

- објашњавање, тумачење, анализирање  нових садржаја и појмова; 

- подстицање активног учешћа ученика у раду на часу; 
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- подстицање креативности ученика; 

- подстицање код ученика критичког развој мишљења и разумевања; 

- подстицањее активног учења; 

- подстицање учника  да повезују знања са другим областима и  ослањају се на претходно искуство; 

- инсистирање на практичној примени стечених знања  

- подстицање одговорности код ученика; 

- упућивање ученика на додатне изворе знања и могућности сазнавања; 

- неговање позитивне климе у одељењу; 

- омогућавање подстицајне средине за рад и учење; 

- охрабрибравање, помагање и подстицање ученика; 

- инсистирање на систематичности у раду и поштовању принципа и правила рада; 

- редовно вредновање рада и постигнућа сваког ученика; 

- самовредновање реализације програма ; 

- планирање новина и измена за следећу школску годину. 

 

Активности ученика: 

- редовно читање задате лектире; 

- припремње  радних материјала за часове обраде књижевних дела; 

- активно учествовање у дискусијама на часу; 

- активан приступање при излагању новог градива и изради задатака на часу; 

- самостално или уз помоћ наставника запажање, упоређивање, примена и повезивање градива ; 

- израда домаћих задатака; 

- активно учење; 

- тражење додатне подршке за градиво које нису разумели или их  додатно интересује; 

- редовно бележење у свеску свих  најважнијих чињеница и закључакае  са часа; 

- израда писмених задатака, тестова знања, правописних диктата, рецитовање стихова; 

- практична примена стечених знања; 

- повезивање знања са другим областима; 

- ослањање на претходно искуство; 

- самопроцењивање напретка . 
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Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  по 

теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

I Модерна  

- По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да: 

- наведе одлике правца, 

представника и њихова дела 

- уочи и тумачи модерне елементе 

у изразу и форми књижевног дела 

-  анализира одабрана дела , износи 

запажања и ставове 

Историја 

Филозофија 

Ликовна култура 

Музичка уметност 

 
29 25 4 

II Међуратна и ратна књижевност  

- По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да: 

- наведе одлике правца, 

представника 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 настали 

- анализира одабрана дела , износи 

запажања и ставове 

Историја 

Филозофија 

Ликовна култура 

Музичка уметност 

 

30 26 4 

III Лектира  

- По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да: 

- тумачи уметнички свет и 

стваралачке поступке у структури 

обрађених дела 

- изнесе свој суд о књижевним 

делима користећи стечена знања 

и сопствена запажања 

 

 

10 7 3 
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-  износи став и користи аргументе 

IV Језик  

- По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да: 

- препозна просте, изведене и 

сложене речи 

- примени основне принципе 

творбе речи 

- препозна и одреди вредност 

лексеме 

- наведе примере синонима, 

антонима, хомонима, жаргона 

- уочава значењске односе међу 

лексемама 

- разумева и примењује знања о 

терминима и фразеологизмима  у 

конкретним ситуацијама 

 

страни језик 

19 16 3 

V Култура изражавања  

- По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да: 

-  изражава размишљања и 

критички став према проблемима 

и појавама 

- износи став, користи аргументе и 

процењује опште и сопствене 

вредности у усменом и писаном 

изражавању 

- примени вештину   

- комуникације  

 

 

17 / 17 

Начини 

оцењивања 

• усмено испитивање 

- индивидуално 

- групна дискусија 

• тест знања 

                                                                     Укупно: 105 74 31 
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• домаћи задатак 

• писмени задатак 

• есеј 

• ППТ презентација 

• праћење актиности на часу 

 

Образовни стандарди: 

Основни ниво 

1. Област ЈЕЗИК  

2.СЈК.1.1.1. Има основна знања о језику уопште (шта је језик, које функције има); поштује свој језик и поштује друге језике; 

препознаје стереотипне ставове према језику. Разуме појам текста; разликује делове текста (увод, главни део, завршетак); 

препознаје врсте текстова (облике дискурса); има основна знања из социолингвистике: познаје појмове једнојезичности и 

вишејезичности (и зна одговарајуће језичке прилике у Србији); разуме појам језичке варијативности и препознаје основне 

варијетете.  

2.СЈК.1.1.2. Разликује књижевни (стандардни) језик од дијалекта; зна основне податке о дијалектима српског језика; има 

правилан став према свом дијалекту и другим дијалектима српског језика и према оба изговора српског књижевног језика 

(поштује свој и друге дијалекте српског језика и има потребу да чува свој дијалекат; подједнако цени оба изговора српског 

књижевног језика - екавски и (и)јекавски); има потребу да учи, чува и негује књижевни језик; познаје најважније граматике и 

нормативне приручнике и уме да се њима користи; зна основне податке о месту српског језика међу другим индоевропским и 

словенским језицима; има основна знања о развоју књижевног језика, писма и правописа код Срба.  

2.СЈК.1.1.3. Разликује правилан од неправилног изговора гласа; зна основну поделу гласова; има основна знања у вези са слогом 

и примењује их у растављању речи на крају реда; зна основна правила акценатске норме и уочава евентуалне разлике између 

свог и књижевног акцента.  

2.СЈК.1.1.4. Познаје врсте и подврсте речи; примењује норму у вези с облицима речи у фреквентним случајевима (укључујући и 

гласовне промене у вези с облицима речи); издваја делове речи у вези с облицима речи (граматичка основа и наставак за облик) у 

једноставнијим случајевима; издваја делове речи у вези с грађењем речи (префикс, творбена основа, суфикс) у једноставнијим 

случајевима; препознаје основне начине грађења речи; примењује норму у вези с грађењем речи (укључујући и гласовне промене 

у вези с грађењем речи); примењује постојеће моделе при грађењу нових речи.  

2.СЈК.1.1.5. Правилно склапа реченицу; разликује синтаксичке јединице; разликује активне и пасивне реченице; уме да 

анализира једноставније реченице грађене по основним моделима и проширене прилошким одредбама.  

2.СЈК.1.1.6. Има лексички фонд који је у складу са средњим нивоом образовања; прави разлику између формалне и неформалне 

лексике и употребљава их у складу са приликом; има основна знања о значењу речи; познаје основне лексичке односе 



Машинска школа „Радоје Дакић“ 2018 -2022. 

 

 

1289 

(синонимију, антонимију, хомонимију); познаје метафору као лексички механизам; нема одбојност према речима страног 

порекла, али их не прихвата некритички и аутоматски; познаје појам термина и фразеологизма; познаје најважније речнике 

српског језика и уме да се њима користи.  

2. Област КЊИЖЕВНОСТ  

2.СЈК.1.2.1. Познаје ауторе дела из обавезног школског програма и локализује их у контекст стваралачког опуса и 

књижевноисторијски контекст.  

2.СЈК.1.2.2. Познаје књижевнотеоријску терминологију и доводи је у функционалну везу са примерима из књижевних1 и 

неуметничких2 текстова предвиђених програмом.  

2.СЈК.1.2.3. У тумачењу књижевноуметничких и књижевнонаучних дела разликује методе унутрашњег и спољашњег приступа.  

2.СЈК.1.2.4. Уочава и примерима аргументује основне поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевних дела из 

обавезне школске лектире.  

2.СЈК.1.2.5. Уочава основне особине књижевности као дискурса и разликује га у односу на остале друштвене дискурсе.  

2.СЈК.1.2.6. Наводи основне књижевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и 

светске књижевности и повезује их са делима и писцима из обавезне лектире школског програма.  

2.СЈК.1.2.7. Анализира издвојене проблеме у књижевном делу и уме да их аргументује примарним текстом.  

2.СЈК.1.2.8. Користи препоручену секундарну литературу (књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, теоријску) и доводи је 

у везу са књижевним текстовима предвиђеним програмом.  

2.СЈК.1.2.9. На основу дела српске и светске књижевности формира читалачке навике и знања; схвата улогу читања у тумачењу 

књижевног дела и у изграђивању језичког, литерарног, културног и националног идентитета.  
1 Књижевни текстови обухватају књижевноуметничке и књижевнонаучне текстове. 
2 Под неуметничким текстовима подразумевају се текстови из науке о језику и науке о књижевности, научнопопуларни 

текстови из ових области и, по потреби, текстови из медија и других извора погодни за обраду градива из предмета Српски 

језик и књижевност. 

3. Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА  

2.СЈК.1.3.1. Говори разговетно, поштујући ортоепска правила књижевног језика; примењује књижевнојезичку акцентуацију или 

упоређује свој акценат са књижевним и труди се да је с њим усклади; течно и разговетно чита наглас књижевне и неуметничке 

текстове; изражајно чита и казује лакше књижевноуметничке текстове; у званичним ситуацијама говори о једноставнијим 

темама из области језика, књижевности и културе користећи се коректним језичким изразом (тј. говори течно, без замуцкивања, 

поштапалица, превеликих пауза и лажних почетака, осмишљавајући реченицу унапред) и одговарајућом основном 

терминологијом науке о језику и науке о књижевности, прилагођавајући приликама, ситуацији, саговорнику и теми вербална и 

невербална језичка средства (држање, мимику, гестикулацију); говори уз презентацију; има културу слушања туђег излагања; у 

стању је да с пажњом и разумевањем слуша излагање средње тежине (нпр. предавање) с темом из језика, књижевности и 
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културе; приликом слушања неког излагања уме да хвата белешке.  

2.СЈК.1.3.2. Говорећи и пишући о некој теми (из језика, књижевности или слободна тема), јасно структурира казивање и повезује 

његове делове на одговарајући начин; разликује битно од небитног и држи се основне теме; саставља једноставнији говорени и 

писани текст користећи се описом, приповедањем и излагањем (експозицијом); уме укратко да опише своја осећања и доживљај 

књижевног или другог уметничког дела; сажето препричава једноставнији књижевноуметнички текст и издваја његове важне 

или занимљиве делове; резимира једноставнији књижевни и неуметнички текст.  

2.СЈК.1.3.3. У расправи или размени мишљења на теме из књижевности, језика и културе уме у кратким цртама да изнесе и 

образложи идеју или став за који се залаже, говори одмерено, ослања се на аргументе, у стању је да чује туђе мишљење и да га 

узме у обзир приликом своје аргументације; пише једноставнији аргументативни текст на теме из књижевности, језика и 

културе.  

2.СЈК.1.3.4. Користи оба писма, дајући предност ћирилици; примењује основна правописна правила у фреквентним примерима и 

уме да се служи школским издањем Правописа; у писању издваја делове текста, даје наслове и поднаслове, уме да цитира и 

парафразира; саставља матурски рад поштујући правила израде стручног рада (употребљава фусноте и саставља садржај и 

библиографију); саставља писмо - приватно и службено, биографију (ЦВ), молбу, жалбу, захтев, оглас; зна да попуни различите 

формуларе и обрасце.  

2.СЈК.1.3.5. Има способност и навику да у различите сврхе (информисање, учење, лични развој, естетски доживљај, забава...) 

чита текстове средње тежине (књижевноуметничке текстове, стручне и научнопопуларне текстове из области науке о језику и 

књижевности, текстове из медија3); примењује предложене стратегије читања.  

2.СЈК.1.3.6. Разуме књижевни и неуметнички текст средње сложености: препознаје њихову сврху, проналази експлицитне и 

имплицитне информације, издваја главне идеје текста; прати развој одређене идеје у тексту; пореди основне информације и идеје 

из двају или више текстова.  

2.СЈК.1.3.7. Критички промишља књижевни и неуметнички текст средње сложености: разликује објективну/веродостојну 

чињеницу од ауторове интерпретације; процењује (и то образлаже) да ли аутор неуметничког текста износи све потребне 

информације и да ли даје довољне и веродостојне доказе за то што тврди; процењује да ли је аутор текста неутралан или 

ангажован односно пристрастан, и образлаже своју процену; препознаје говор мржње, дискриминације, бирократски језик, и има 

изграђен негативан став према њима; уме у једноставним примерима да понуди алтернативу бирократском језику.  

2.СЈК.1.3.8. Препознаје структуру, различите елементе, стилске одлике (експресивност, сликовитост, метафоричност) књижевног 

и неуметничког текста; препознаје конотативно значење речи у датом контексту и разуме сврху конотативног значења у 

књижевном и неуметничком тексту; одређује значење непознате речи на основу контекста и творбеног модела; разуме значај 

читања за богаћење лексичког фонда.  

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на средњем нивоу у свакој области.  
3 Текстови који су погодни за обраду градива из језика и књижевности. 
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Средњи ниво 

1. Област ЈЕЗИК  

2.СЈК.2.1.1. Има шира знања о језику уопште (која су битна својства језика); препознаје јединице и појаве које припадају 

различитим језичким нивоима/подсистемима; има основна знања о писму уопште; има основна знања о правопису уопште 

(етимолошки - фонолошки правопис; граматичка - логичка интерпункција; графема - слово); има основна знања о језицима у 

свету (језичка сродност, језички типови, језичке универзалије). Разуме основне принципе вођења дијалога; разуме појам 

говорног чина; разуме појам деиксе. Познаје одлике варијетета српског језика насталих на основу медијума и оних који су 

условљени социјално и функционално.  

2.СЈК.2.1.2. Зна основне особине дијалеката српског језика; зна основна правила екавског и (и)јекавског изговора; у 

једноставнијим случајевима пребацује (и)јекавску реч у екавски лик и обрнуто. Смешта развој књижевног језика код Срба у 

друштвени, историјски и културни контекст.  

2.СЈК.2.1.3. Познаје говорне органе и начин на који се гласови производе; зна да дели гласове по свим критеријумима; разуме 

појам фонеме; зна сва правила акценатске норме и уме да прочита правилно акцентовану реч; зна механизме фонолошки 

условљених гласовних промена (једначења сугласника по звучности и по месту творбе, сажимање и асимилацију вокала и 

губљење сугласника).  

2.СЈК.2.1.4. Има шира знања о врстама и подврстама речи; уме да одреди облик променљиве речи и да употреби реч у задатом 

облику; познаје појам морфеме; дели реч на творбене морфеме у једноставнијим случајевима и именује те морфеме; познаје 

основне начине грађења речи; примењује норму у вези с облицима речи у мање фреквентним случајевима.  

2.СЈК.2.1.5. Користи се свим синтаксичким могућностима српског језика; разликује безличне и личне реченице; анализира 

реченице грађене по различитим моделима; има шира знања о синтагми; препознаје основне врсте зависних предикатских 

реченица (типични случајеви); зна основно о напоредним односима, конгруенцији и негацији; разликује врсте независних 

предикатских реченица; разуме појам елипсе; има основна знања о употреби падежа и глаголских облика.  

2.СЈК.2.1.6. Има богат и уразноличен лексички фонд (укључујући и интелектуалну и интернационалну лексику и познавање 

најфреквентнијих интернационалних префикса и суфикса). Тај фонд употребљава у складу с приликом; види језик као низ 

могућности које му служе да изрази индивидуално искуство и усмерен је ка богаћењу сопственог речника; познаје 

хиперонимију/хипонимију, паронимију; разликује лексичке слојеве; познаје метонимију као лексички механизам.  

2. Област КЊИЖЕВНОСТ  

2. СЈК.2.2.1. Интерпретира књижевни текст увидом у његове интеграционе чиниоце (доживљајни контекст, тематско-мотивски 

слој, композиција, ликови, форме приповедања, идејни слој, језичко-стилски аспекти...).  

2.СЈК.2.2.2. Познаје књижевнотеоријску терминологију и књижевнотеоријска знања адекватно примењује у тумачењу 

књижевних дела предвиђених програмом.  

2.СЈК.2.2.3. Разликује методе унутрашњег и спољашњег приступа у интерпретацији књижевноуметничког и књижевнонаучног 
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дела и адекватно их примењује приликом разумевања и тумачења ових врста дела.  

2.СЈК.2.2.4. Уочава и образлаже поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевноуметничких и књижевнонаучних 

дела у оквиру школске лектире; процењује да ли је сложенији књижевнонаучни текст (аутобиографија, биографија, мемоари, 

дневник, писмо, путопис...) добро структуриран и кохерентан, да ли су идеје изложене јасно и прецизно; уочава стилске 

поступке у књижевноуметничком и књижевнонаучном тексту; процењује колико одређене одлике текста утичу на његово 

разумевање и доприносе тумачењу значења текста.  

2.СЈК.2.2.5. Образлаже основне елементе књижевности као дискурса у односу на остале друштвене дискурсе (нпр. 

присуство/одсуство приповедача, приповедни фокус, статус историјског и фиктивног итд.).  

2.СЈК.2.2.6. Приликом тумачења књижевноуметничких и књижевнонаучних дела из школског програма примењује знања о 

основним књижевноисторијским и поетичким одликама стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске 

књижевности.  

2.СЈК.2.2.7. Самостално уочава и анализира проблеме у књижевном делу и уме да аргументује своје ставове на основу 

примарног текста.  

2.СЈК.2.2.8. Активно користи препоручену и ширу, секундарну литературу (књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, 

теоријску) у тумачењу књижевноуметничких и књижевнонаучних дела предвиђених програмом.  

2.СЈК.2.2.9. На основу дела српске и светске књижевности развија читалачке вештине, способности и знања од значаја за 

тумачење и вредновање различитих књижевноуметничких и књижевнонаучних дела и за развијање језичког, литерарног, 

културног и националног идентитета; има изграђен читалачки укус својствен културном и образованом човеку.  

3. Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА  

2.СЈК.2.3.1. Говори у званичним ситуацијама, јавно и пред већим аудиторијумом о темама из области језика, књижевности и 

културе, користећи се књижевним језиком и одговарајућом терминологијом; учествује у јавним разговорима са више учесника; 

процењује слушаоца односно аудиторијум и обликује свој говор према његовим потребама и могућностима; има потребу и 

навику да развија сопствену говорну културу; с пажњом и разумевањем слуша теже излагање (нпр. предавање) с темом из језика, 

књижевности и културе; слуша критички, процењујући говорникову аргументацију и објективност.  

2.СЈК.2.3.2. Саставља сложенији говорени и писани текст (из језика, књижевности или слободна тема) користећи се описом, 

приповедањем и излагањем (експозицијом); у говореној или писаној расправи прецизно износи своје идеје и образлаже свој став; 

труди се да говори и пише занимљиво, правећи прикладне дигресије и бирајући занимљиве детаље и одговарајуће примере; 

уочава поенту и излаже је на прикладан начин; прецизно износи свој доживљај и утиске поводом књижевног или другог 

уметничког дела; сажето препричава сложенији књижевни текст и резимира сложенији књижевни и неуметнички текст на теме 

непосредно везане за градиво; пише извештај и реферат; примењује правописну норму у случајевима предвиђеним програмом.  

2.СЈК.2.3.3. Има способност и навику да у различите сврхе (информисање, учење, лични развој, естетски доживљај, забава...) 

чита теже текстове (књижевноуметничке текстове, стручне и научнопопуларне текстове из области науке о језику и 
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књижевности, текстове из медија); има изграђен читалачки укус својствен културном и образованом човеку; примењује сложене 

стратегије читања; бира стратегију читања која одговара сврси читања.  

2.СЈК.2.3.4. Разуме сложенији књижевни и неуметнички текст: препознаје његову сврху; проналази експлицитне и имплицитне 

информације; издваја информације према задатом критеријуму; издваја главне идеје; прати развој одређене идеје; пореди 

информације и идеје из двају или више текстова да би разумео одговарајући значењски или стилски аспект према задатом 

критеријуму; анализира и тумачи оне системе мотивације који се у књижевном делу јављају при обликовању (карактеризацији) 

ликова и изградњи догађаја (због бољег и потпунијег разумевања значења књижевног дела); тумачи (на нивоу разумевања) 

текстове ослањајући се на други текст/текстове.  

2.СЈК.2.3.5. Критички промишља сложенији књижевни и неуметнички текст: раздваја објективну чињеницу од ауторове 

интерпретације; процењује да ли је аутор текста неутралан или ангажован односно пристрастан, и образлаже своју процену; 

разликује експлицитне и имплицитне ауторове ставове; аргументовано вреднује да ли аутор сложенијег експозиторног или 

аргументативног текста погодног за обраду градива из језика и књижевности износи све потребне информације и да ли даје 

довољне и веродостојне доказе за то што тврди.  

2.СЈК.2.3.6. Процењује да ли је сложенији неуметнички текст погодан за обраду градива из језика и књижевности добро 

структуриран и кохерентан, да ли су идеје изложене јасно и прецизно; уочава стилске поступке у овим текстовима; процењује 

колико одређене одлике текста утичу на његово разумевање.  

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на напредном нивоу у свакој области.  

Напредни ниво 

1. Област ЈЕЗИК  

2.СЈК.3.1.1. Разуме да постоји тесна веза између језика и мишљења; јасан му је појам категоризације; познаје конверзационе 

максиме (квалитета, квантитета, релевантности и начина); разуме појам информативне актуализације реченице и зна како се она 

постиже; јасан му је појам текстуалне кохезије.  

2.СЈК.3.1.2. При подели речи на слогове позива се на правила; акцентује једноставније примере.  

2.СЈК.3.1.3. Има детаљнија знања о морфологији у ужем смислу и творби речи у српском језику (дели реч на творбене морфеме у 

сложенијим случајевима и именује те морфеме).  

2.СЈК.3.1.4. Има детаљнија знања о употреби падежа и глаголских облика; уме да анализира компликованије реченице грађене 

по различитим моделима; познаје специјалне независне реченице; познаје различита решења у вези с конгруенцијом.  

2.СЈК.3.1.5. Има основна знања о речницима и структури речничког чланка.  

2. Област КЊИЖЕВНОСТ  

2.СЈК.3.2.1. Чита, доживљава и самостално тумачи књижевноуметничка и књижевнонаучна дела из обавезног школског 

програма, као и додатне (изборне) и факултативне књижевноуметничке и књижевнонаучне текстове; током интерпретације 

поуздано користи стечена знања о стваралачком опусу аутора и књижевноисторијском контексту.  
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2.СЈК.3.2.2. Влада књижевнотеоријском терминологијом и теоријска знања адекватно примењује у тумачењу 

књижевноуметничких и књижевнонаучних дела која су предвиђена школским програмом и других дела ове врсте различитих 

жанрова, изван школског програма.  

2.СЈК.3.2.3. У процесу тумачења књижевноуметничког и књижевнонаучног дела, одабира, примењује и комбинује адекватне 

методе унутрашњег и спољашњег приступа.  

2.СЈК.3.2.4. Уочава и тумачи поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевноуметничких и књижевнонаучних 

текстова у оквиру школске лектире и изван школског програма; процењује и пореди стилске поступке у наведеним врстама 

текстова.  

2.СЈК.3.2.5. Разуме основне елементе књижевности као дискурса (пореди нпр. присуство/одсуство приповедача, приповедни 

фокус, статус историјског и фиктивног итд.) у односу на остале друштвене дискурсе и та сазнања употребљава у тумачењу 

књижевних дела.  

2.СЈК.3.2.6. Приликом тумачења и вредновања књижевноуметничких и књижевнонаучних дела примењује и упоређује 

књижевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске књижевности.  

2.СЈК.3.2.7. Самостално уочава и тумачи проблеме и идеје у књижевном делу и своје ставове уме да аргументује на основу 

примарног текста и литерарно-филолошког контекста.  

2.СЈК.3.2.8. У тумачењу књижевног дела критички користи препоручену и самостално изабрану секундарну литературу 

(књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, теоријску).  

2.СЈК.3.2.9. На основу дела српске и светске књижевности (у обавезном и сопственом избору) и секундарне литературе шири 

читалачка знања, примењује стратегије читања које су усаглашене са типом књижевног дела и са читалачким циљевима 

(доживљај, истраживање, стваралаштво); развија језички, литерарни, културни и национални идентитет.  

3. Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА  

2.СЈК.3.3.1. Дискутује о сложеним темама из језика, књижевности и културе; дискутује о смислу и вредностима књижевних 

текстова и о сврси и вредностима неуметничких текстова користећи стручну терминологију.  

2.СЈК.3.3.2. Излаже (у званичним ситуацијама, јавно и пред већим аудиторијумом) и пише о темама из области језика, 

књижевности и културе; има развијене говорничке (ораторске) вештине; претпоставља различите ставове аудиторијума и у 

складу с тим проблематизује поједине садржаје; препознаје и анализира вербалну и невербалну реакцију саговорника односно 

аудиторијума и томе прилагођава свој говор; слушајући говорника, процењује садржину и форму његовог говора и начин 

говорења.  

2.СЈК.3.3.3. Композиционо и логички складно пише стручни текст на теме из књижевности и језика, као и новински чланак.  

2.СЈК.3.3.4. Организује, класификује, уопштава и на сличан начин обрађује информације из књижевних и неуметничких текстова 

на основу задатог и/или самостално постављеног критеријума.  

2.СЈК.3.3.5. Продубљено критички промишља сложенији текст: процењује колико сложенији експозиторни текст успешно 
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преноси информације публици којој је намењен, уочавајући које информације недостају; издваја доказну грађу на којој аутор 

аргументативног текста заснива своје ставове и одређује средства којима их износи; запажа ауторове грешке у закључивању и 

сл.  

2.СЈК.3.3.6. Процењује стилске поступке у књижевном и неуметничком тексту; пореди стилске поступке у два сложена текста 

(или више њих); тумачи њихову улогу у остваривању естетских и значењских одлика наведених врста текстова.  

2.СЈК.3.3.7. Изграђује свест о себи као читаоцу - развија читалачку ауторефлексију (разуме улогу читања у сопственом развоју; 

има развијену, критичку свест о својим читалачким способностима...).  

НАПОМЕНА: Због преклапања у више наставних тема/модула  образовни стандарди ће бити прецизније одређени у оперативним 

(месечним)  плановима. 

Начин остваривања програма  

УВОДНА ОБЈАШЊЕЊА  

Зависно од разреда и садржаја годишњи фонд часова наставе овог предмета распоређен је тако да је за подручје књижевност издвојено око 60%, а 

за друга два (језик и култура изражавања) око 40% часова.  

У оквиру тог фонда планирани садржаји се обрађују са око70% часова. Осталих 30% часова предвиђено је за понављање, утврђивање, вежбање и 

систематизовање програма.  

Циљ и задаци чине целину и остварују се током четири године - систематски и континуирано - у свим предвиђеним програмско-тематским 

подручјима и видовима рада.  

Сви садржаји распоређени су по разредима, подручјима, областима и темама уз примену начела поступности, корелације, интеграције и 

примерености узрасту.  

Садржаји књижевности конкретизовани су по разредима, сегментима (књижевност и лектира), а обухватају књижевнотеоријско и 

књижевноисторијско проучавање књижевноуметничких дела и књижевности жанровски распоређених.  

Подручје језик обухвата изучавање језика као система. У садржаје овог подручја уграђени су елементи опште лингвистике и правописа.  

Подручје култура изражавања обухвата облике и врсте у области усменог и писменог изражавања (по разредима). У овој области планиране су 

говорне и писмене вежбе, домаћи задаци и писмени задаци, који треба да се раде наизменично ћирилицом и латиницом.  

Ради што успешније реализације бројних захтева и садржаја неопходна је и стална сарадња наставника српског језика и књижевности с 

наставницима других предмета (историје, сродних општестручних и ужестручних предмета), стручним сарадницима (школским библиотекаром - 

медијатекаром, педагогом, психологом) и органима (стручним активом и већима), родитељима ученика и међуопштинском (регионалном) 

просветно-педагошком службом; такође је корисна сарадња наставника и са одређеним институцијама (народном библиотеком, домом културе, 

биоскопом, локалним новинама, радио-станицом и др.).  

Квалитет и трајност знања, умења, вештина и навика ученика у многоме зависе од принципа, облика, метода и средстава који се користе у 

образовно-васпитном процесу. Због тога савремена настава српског језика и књижевности претпоставља остваривање битних задатака и садржаја 

програма уз максимално могућу мисаону активност ученика (субјеката у настави), поштовање одређених дидактичких принципа (посебно: свесне 
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активности ученика, научности, примерености, поступности, систематичности и очигледности), као и адекватну примену оних наставних облика, 

метода, поступака и средстава чију су вредност утврдиле савремена пракса и методика наставе српског језика и књижевности (пре свега: разни 

видови групног и индивидуалног рада примерени могућностима ученика, методе - дијалошка, текстуално-графичке демонстрације и самосталних 

радова ученика, средства - уџбеници, приручници, разне врсте текстова и графичких приказа, графофолије, наставни и други филмови, радио и 

телевизијске емисије и сл.). Избор одређених наставних облика, метода, поступака и средстава условљен је, пре свега, наставним садржајем и 

циљевима (образовним, васпитним и функционалним), које треба остварити на једном часу српског језика и књижевности.  

Редовна настава српског језика и књижевности изводи се у специјализованим учионицама и кабинетима за овај предмет, који треба да буду 

опремљени у складу са нормативима за средње стручне школе. Делимично, она се организује и у другим школским просторијама (библиотеци - 

медијатеци, читаоници, аудиовизуелној сали и сл.).  

У настави српског језика и књижевности користе се одобрени уџбеници и приручници и библиотечко-информацијска грађа од значаја за 

остваривање задатака и садржаја програма овог предмета, односно за систематско оспособљавање ученика за самостално коришћење разних 

извора сазнања у настави и ван ње.  

Програм обезбеђује адекватнији однос између часова обраде и других типова часова. Створени су предуслови за креативно испољавање 

наставника и прилагођавање васпитно-образовног рада различитим ситуацијама у пракси, као и за појачавање стваралачке сарадње наставника и 

ученика.  

КЊИЖЕВНОСТ  

Ово програмско-тематско подручје обухвата најзначајнија дела из српске и светске књижевности, која су распоређена у књижевноисторијском 

континуитету од старог века до данас.  

Од историјског континуитета одступа се само у поглављу лектира.  

Наставник српског језика и књижевности у средњим стручним школама полази од претпоставке да је ученик у основној школи стекао основна 

знања:  

- из теорије књижевности: тема, мотив, фабула; лик, карактер; структура прозног књижевног дела; књижевни родови и врсте;основна 

језичкостилска изражајна средства; усмена и писана књижевност; структура лирске песме; стих, строфа, рима, ритам; структура драмског дела; 

дијалог, монолог, драмска врста, драма и позориште, филм, радио-драма, телевизијска драма;  

- из основа сценске и филмске културе: слика, реч, звук, филмска музика, ситуација, радња, јунаци филма, елементи филмског израза, филмске 

врсте, од синопсиса до сценарија; филм, телевизија, књижевност (сличност и разлике).  

Са стеченим знањима, која се у програму средњих стручних школа проширују и продубљују, ученик може активно да учествује у интерпретацији 

књижевног дела.  

Интерпретативно-аналитички методички систем је основни вид наставе књижевности и њега треба доследно примењивати приликом упознавања 

ученика са изабраним књижевним делима која су предвиђена програмом. Наравно, не треба очекивати да се сва програмом предвиђена дела 

обрађују на нивоу интерпретације као најпотребнијег аналитичко-синтетичког приступа књижевном делу. Наставник треба да процени на којим 

ће делима радити интерпретацију, а на којим осврт, приказ или, пак, проблемско-стваралачки методички систем.  
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Нема сумње да овакав програм књижевности у средњим стручним школама повремено тражи и примену експликативног методичког система када 

се мора чути наставникова реч, и то најчешће приликом давања информација о епохама које се проучавају, као и у свим другим ситуацијама у 

којима наставник не може рачунати на ученикова предзнања (на пример: основне информације о почецима писмености, да је његов говор модел 

правилног, чистог и богатог језика каквом треба да теже његови ученици).  

Књижевна дела из програма лектира имају равноправан третман са делима из обавезног програма књижевности и обрађују се по истом 

методичком систему. Треба напоменути да се из лектире која је дата по избору ученика и наставника не морају обрадити сви писци, већ 

књижевно дело оног писца за које се опредељују ученици и наставник.  

ЈЕЗИК  

Програм наставе језика у средњим стручним школама конципиран је тако да омогући ученицима стицање знања и о језику као друштвеној појави 

и о језику као систему знакова. Циљ је да ученици, поред знања о свом матерњем језику, стекну и опште лингвистичка односно 

социолингвистичка знања неопходна образованом човеку. Ова општа знања су функционално повезана са наставом матерњег језика. Главни део 

тих знања обрађује се у сегменту општи појмови о језику (на почетку програма за први и на крају програма за четврти разред). Као у уводном 

делу сегмента књижевни језик (у првом разреду) и сегменту језички систем и науке које се њиме баве; али се општи појмови обрађују и током 

целе наставе - у вези са одговарајућим партијама о српском као матерњем језику. Инсистирање на једном теоријски и методички вишем нивоу 

изучавању језичких појава даје нови квалитет настави која обухвата и знања с којима су се ученици сретали у основној школи. Ова знања, поред 

своје општеобразовне вредности и значаја за олакшавање и побољшавање наставе српског језика, треба да послуже и лакшем савлађивању 

градива из страних језика.  

У сегменту програма посвећеног организацији и функционисању језичког система не обрађују се само чисто граматички аспекти језичког система 

већ се обухватају и функционални аспекти. Зато су, између осталог, у синтаксу унети и елементи лингвистике текста и граматике. Посебан је 

значај дат лексикологији (која се надовезује на део о творби речи), и то не само да би ученици стекли више знања о речничком благу свога језика 

него и да би развили правилан однос према разним појавама у лексици.  

У обради свих сегмената програма треба се надовезивати на знања која су ученици стекли током претходног школовања. Међутим, овде није реч 

о простом обнављању и утврђивању раније стечених знања, него о добијању целовите слике о српском језику, и као што је већ речено, о усвајању 

једног квалитативно вишег приступа проучавању језичке организације и језичких законитости.  

Веома је важно да се настава језика повеже са осталим деловима овог наставног предмета. Наиме, ова настава пружа лингвистичка знања која ће 

бити подлога за тумачење језика и стила књижевних дела, с тим што ова дела пружају и одговарајући материјал за уочавање естетске функције 

језика. С друге стране, настава језика се мора повезати и са наставом културе изражавања. Тиме ће лингвистичка знања (о акценатском систему, 

творби речи, лексикологији, синтакси итд.), као и проучавање правописа, допринети да ученици боље и поступније усвоје књижевнојезичку 

норму и да побољшају своје изражајне способности.  

КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА  

Вежбе у усменом изражавању треба у средњим стручним школама да дају одређени степен правилне артикулације, дикције, интонације, ритма и 

темпа у читању и казивању лирског, епског и драмског текста. Ове се вежбе, по правилу, реализују у току обраде књижевног текста на тај начин 
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што ће наставник, директно, својим читањем, говорењем или уз помоћ снимка, анализирати одговарајуће елементе правилног усменог 

изражавања како би их ученици уочили. Стечена сазнања трансформишу се у вештине и умења на тај начин што ученици интерпретирањем 

књижевних текстова настоје да сами достигну одговарајући степен вештине и умења ове врсте. Стечене способности се даље увежбавају 

различитим облицима усменог изражавања ученика (извештавање, расправљање, реферисање и др.). Већина предвиђених облика ове наставе 

непосредно се укључује у наставу књижевности или примене за израду писмених састава.  

 Диференцирање функционалних стилова ваља обављати на узорцима које је наставник одабрао. Да би ученик био оспособљен да свој језик и 

начин изражавања подеси врсти писменог састава (излагања), треба да напише конкретан састав (припреми излагање). Вежбе ове врсте треба 

понављати све док сваки ученик не буде оспособљен да се служи одређеним облицима изражавања. Да би се постигао већи наставни учинак, 

корисно је наћи неопходну психолошку мотивацију. Због тога ученике треба обавестити не само о коначном циљу који се жели постићи 

одређеним системом вежбања него и о сврсисходности појединих парцијалних вежбања која чине интегралну целину. Тако, на пример, ако су 

ученици обавештени да ће следећи писмени задатак бити у форми расправе или приказа, онда и конкретне вежбе треба да буду подређене том 

циљу. Наставник ће на одабраном моделу конкретног облика изражавања показати ученицима његове битне карактеристике, подразумевајући ту 

и примереност језика и стила. После тога ученици у форми домаћег задатка чине прве покушаје да самостално напишу састав одређене врсте. 

Читањем и коментарисањем домаћих задатака ученици се даље оспособљавају у писменом изражавању и овладавању одређеним врстама састава. 

Када је наставник стекао утисак да су сви ученици релативно овладали одређеном врстом писменог изражавања, утврђује час израде школског 

писменог задатка. Резултати таквог поступка показују се у школском писменом задатку, па се на основу њих планира даљи рад на усавршавању 

културе изражавања ученика. Ако више ученика не постигне одређени успех, цео се процес понавља.  

Оквирни број часова који је предвиђен за усмено и писмено изражавање означава укупно време, а не и број вежби у току наставне године 

(препоручује се организовање већег броја краћих вежби с прецизно одређеним циљевима).  

Током наставне године ученицима се дају писмени задаци (у складу са облицима и врстама наведеним у програму културе изражавања). По 

правилу, наставник је обавезан да прегледа и анализира задатке свих ученика. Одабрани задаци (не само најуспешнији) читају се и коментаришу 

на часу (делу часа). Поред писмених, у складу са захтевима програма, наставник даје ученицима и друге врсте конкретних домаћих задатака 

(усмених, практичних - примерених могућностима ученика и њиховој оптерећености разним обавезама).  

Израда школског писменог задатка, по правилу, траје један час. Изузетно, кад то поједини облици писменог изражавања изискују, израда задатака 

може трајати и дуже од једног часа.  
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Образовни профил:Електротехничар рачунара 

Предмет: Енглески језик 

Разред: Трећи 

Службени гласник РС-Просветни гласник: ("Сл. гласник СРС – Просветни гласник", бр. 6/90 i "Сл. гласник СРС – Просветни гласник", бр 4/91, 

7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 

10/2009, 5/2010, 8/2010 - испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015 i 11/2016) 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 70 / / / 70 

Недељни 2 / / / 2 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ:  

Ученици: 

- развијају језичке вештине: слушање, читање, говор, писање у оквиру теме  

- активирају и развијају речник у оквиру теме 

- изражавају *комуникативне функције  у оквиру теме 

- стичу и примењују *знања о језику  у оквиру теме 

*  Комуникативне функције 

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 
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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 изражавањеслагања и неслагања 

17. Тражење и давање дозволе 

18. Исказивање честитки 

19. Исказивање препоруке 

20. Изражавање хитности и обавезности 

21. Исказивање сумње и несигурности 

I РЕЧЕНИЦА 

- Сви типови упитних реченица 

- Директна и индиректна питања 

- Индиректни говор: само рецептивно -изјаве са променом глаголских времена 

- Одређене релативне клаузе 

II ИМЕНИЧКА ГРУПА 

1. Члан (Разлике између одређеног и неодређеног члана у ширем контексту)  

2. Именице (Бројиве и небројиве именице)  

3. Заменички облици  -заменице  -  детерминатори 

 4. Придеви  (Обновити компарацију придева) 

 5. Бројеви  (Обновити просте и редне бројеве ) 

III ГЛАГОЛСКАГРУПА 

1. Глаголи 

- Обновити разлику у употреби  Present Simple, Present Continuous; Past Simple, Past Continuous  

- Обновити све употребе Present Perfect  

- Past perfect  

- Used to 

- Обновити и утврдити начине за изражавање будућности, планова у будућности (going to, will)  

- Модални глаголи: should, must, will, may, might  

- Пасивне конструкције – садашње и прошло време – the Present Simple, Past Simple (продуктивно и рецептивно),  

- Present perfect passive (рецептивно) 
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      2 . Предлози, најчешћи предлози за оријентацију у времену и простору. 

      3. Кондиционал први и други (и рецептивно и продуктвно) 

Задаци: 

Оперативни задаци на нивоу језичких вештина  

СЛУШАЊЕОспособљавање ученика за разумевање усменог говора. 

ЧИТАЊЕОспособљавање ученика за функционално читање и разумевање различитих, узрасно и садржајно примерених врста текстова ради 

информисања, извршавања упутстава и остварења естетског доживљаја (читање ради личног задовољства). 

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

ПИСАЊЕ   Оспособљавање ученика за писање краћих текстова различитог садржаја. 

СОЦИОКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА   Стицање и овладавање социокултурним компетенцијама неопходним за писану и усмену употребу 

језика. 

МЕДИЈАЦИЈА И ПРЕВОЂЕЊЕ   У ситуацији када посредује између особа (вршњака или одраслих) које не могу да се споразумевају, у 

неформалним ситуацијама, сажимајући и делом преводећи,  ученик може да користи  усмену медијацију или писану медијацију и превођење. 

Активности наставника: 

-  Даје упутства и објашњења ученицима, бележи и благовремено обавештава ученике о њиховом напретку. 

Активности ученика: 

- Разуме разговетан говор или краћи текст о теми. 

- Учествује у разговору о теми. 

- Може да напише или каже кратке одговоре на питања из дате теме. 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  по 

теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. 
Животне приче и 

догађаји  

2.СТ.1.5.2 

2.СТ.2.5.2 

2.СТ.1.4.2 

2.СТ.2.4.2 

2.СТ.1.2.5 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.1.4 

2.СТ.1.3.7 

Ученик ће на крају  уводног часа бити упознат са 

начином рада и уџбеницима које ће користити. 

На крају наставне теме ученик ће бити у стању да: 

опише нечији изглед, разуме чланак о различитим 

идеалима лепоте у различитим деловима света, говори о 

идеалима лепоте и моди, препозна и употреби 

граматичке јединице: present simple and continuous, verb 

patterns, примени знање стечено на часовима на 

Српски језик 

и књижевност 

22 11 11 
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2.СТ.1.4.4 конкретним примерима кроз вежбу, уз помоћ модела 

напише неформално писмо. 

Ученик ће бити у стању да: на основу урађене 

контролне вежбе сагледа у којој мери је савладао 

наставне јединице обрађене и утврђене на  претходним 

часовима. 

2. 
Свакодневни живот 

младих 

2.СТ.1.5.2 

2.СТ.2.5.2 

2.СТ.1.4.2 

2.СТ.2.4.2 

2.СТ.1.2.5 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.1.4 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.4.4 

На крају наставне теме ученик ће бити у стању да: 

разуме текст о путовањима, говори о путовањима, 

препозна и употреби граматичке јединице:narrative 

tenses, used to and would, примени знање стечено на 

часовима на конкретним примерима кроз вежбу, уз 

помоћ модела напише причу о путовању. 

Ученик ће бити у стању да: на основу урађеног 

писменог задатка сагледа у којој мери је савладао 

наставне јединице обрађене и утврђене на  претходним 

часовима, на основу урађене исправке писменог задатка 

сагледа грешке које је правио и научи оно што није 

знао. 

На крају наставне теме ученик ће бити у стању да: 

разуме текст о срећи, говори о срећи и срећном животу, 

препозна и употреби граматичке јединице: past simple 

and present perfect, present perfect continuous, примени 

знање стечено на часовима на конкретним примерима 

кроз вежбу, уз помоћ модела напише писмо пријатељу. 

Српски језик 

и књижевност 

21 9 12 

3. Друштво и породица 

2.СТ.1.5.2 

2.СТ.2.5.2 

2.СТ.1.4.2 

2.СТ.2.4.2 

2.СТ.1.2.5 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.1.4 

2.СТ.1.3.7 

Ученик ће бити у стању да: на основу урађеног 

писменог задатка сагледа у којој мери је савладао 

наставне јединице обрађене и утврђене на  претходним 

часовима, на основу урађене исправке писменог задатка 

сагледа грешке које је правио и научи оно што није 

знао. 

На крају наставне теме ученик ће бити у стању да: 

разуме текст о бандама тинејџера, говори о бандама, 

Српски језик 

и књижевност 

17 7 10 
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2.СТ.1.4.4 препозна и употреби граматичке јединице: first and 

second conditional, modals of obligation, prohibition and 

permission, should and ought to, примени знање стечено 

на часовима на конкретним примерима кроз вежбу, уз 

помоћ модела напише писмо редакцији у коме говори о 

свом мишљењу о чланку које је прочитао у тим 

новинама.. 

Ученик ће бити у стању да: на основу урађене 

контролне вежбе сагледа у којој мери је савладао 

наставне јединице обрађене и утврђене на  претходним 

часовима. 

Ученик ће бити у стању да: сагледа у којој мери је 

савладао наставне јединице обрађене и утврђене на  

претходним часовима. 

4. Језик струке 

2.СТ.2.2.5 

2.СТ.2.5.2 

2.СТ.2.3.5 

 

Ученик ће бити у стању да: прочита и преведе текстове 

о својој струци, одговори на питања о текстoвима 

обрађеним на  часовима чија је тема језик струке, 

преприча текстове, употреби речи везане за језик струке 

у конкретним примерима. 

Српски језик 

и књижевност 

10 6 4 

Начини 

оцењивања 

усменим путем, контролна 

вежба, писмени задатак, 

посматрање активности на 

часу 

Укупно: 70 33 37 

Образовни стандарди: 

• 2.СТ.1.5.2Саставља кратке, разумљиве реченице користећи једноставне језичке структуре. 

• 2.СТ.2.5.2Правилно разуме и користи већи број сложенијих језичких структура. 

• 2.СТ.1.4.2 Пише приватно писмо о аспектима из свакодневног живота (нпр. Описује људе, догађаје, места, осећања). 

• 2.СТ.2.4.2 У приватној преписци, тражи или преноси информације, износи лични став и аргументе 

• 2.СТ.1.2.5 Разуме кратке адаптиране одломке књижевних дела, и друге поједностављене текстове који се односе на 

цивилизацијске тековине, културу и обичаје свог и других народа. 

• 2.СТ.1.3.7 Излаже једноставне, блиске садржаје у вези са културом и традицијом свог и других народа. 
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• 2.СТ.1.1.4Схвата смисао прилагођеног аудио и видео записа у вези с темама из свакодневног живота (стандардни говор, 

разговетни изговор и спор ритам излагања 

• 2.СТ.1.4.4 Пише једноставне текстове према моделу, уз помоћ илустрација, табела, слика, графикона, детаљних 

упутстава. 

• 2.СТ.2.2.5 Проналази специфичне појединости у дужем тексту са претежно сложеним структурама, у коме се износе 

мишљења, аргументи и критике(нпр. новински чланци и стручни текстови). 

• 2.СТ.2.3.5 Излаже већ припремљену презентацију о темама из свог окружења или струке. 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

1. слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом који чита наставник или који ученици чују са звучих записа;. 

2. рад у паровима, малим и великим групама (мини-дијалози, игра по улогама, симулације,  итд.); 

3. мануалне активности (израда паноа, презентација, зидних новина, постера за учионицу или родитеље и сл.); 

4. дебате и дискусије примерене узрасту (дебате представљају унапред припремљене аргументоване монологе са ограниченим трајањем, док 

су дискусије спонтаније и неприпремљене интеракције на одређену тему); 

 

 

 

 

Образовни профил:  Електро техничар за рачунара 

Предмет: Социологија 

Разред:  Трећи 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 11/2016 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 70    70 

Недељни 2    2 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ: -Да ученици овладају основним социолошким појмовима, како би боље разумели савремено друштво и успешније остварили своју улогу и 

место у њему 
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-Да стекну применљива и функционална знања о дрзштвеним појавама, структури, развоју и противредностима савременог друштва 

-Како би развили кључне компетенције потребне за живот и партиципацију у демократски  уређеном мулти културалном друштву 

Задаци: 

-Да ученици овладају основним знањима о најважнијим друштвеним појавама и о повезаности појединца и друштва 

-Унапреде способности заузимања критичког става према друштву и друштвеним институцијама 

-Развију способност за улогу одговорног грађанина за живот у демократски уређеном друштву 

-Усвоје вредности-правде, истине, слободе, поштења и личне одговорности 

-Развију лични и национални идентитет, унапреде и прошире општу културу 

-Унапреде способност квалитетне и ефикасне сарадње са другима 

Активности наставника: 

-Праћење рада и залагање ученика  на часу 

-Подстицање развоја мишљења, охрабрење и помагање ученицима 

-Инстистирање на повезивању знања са применом  у животу, оцењивање 

Активности ученика 

-Активан приступ учењу и израда задатака на часу 

-Примена стечених знања 

-Самопроцена рада и напредовања 

-Активно учешће у раду 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 

Исходи по наставној 

теми/модулу 
Корелација 

Број 

часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. 
СОЦИОЛОШКИ ПРИСТУП 

ДРУШТВУ 
 

По завршетку теме ученик 

разуме начин социолошког 

приступа друштву 

ИСТОРИЈА 

 
9 7 2 
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2. 
ДРУШТВЕНА СТРУКТУРА И 

ДРУШТВЕНЕ ПРОМЕНЕ 
 

Схвата структуру и 

организацију друштва-групе, 

институције, положај и улогу 

ИСТОРИЈА 20 17 3 

3. 
ОСНОВНЕ ОБЛАСТИ 

ДРУШТВЕНОГ ЖИВОТА 
 

Разуме улогу рада и 

економије у друштву, 

културе, религије, нације и 

породице 

ЕКОНОМИЈА 

ИСТОРИЈА 

 

31 27 4 

4. 
ПОЈАВЕ И ПРОБЛЕМИ 

САВРЕМЕНОГ ДРУШТВА 
 

Добија увид у патолошке 

појаве у друштву-еколошке и 

проблеме младих у друштву 

ПСИХОЛОГИЈА 10 8 2 

Начини 

оцењивања 

Усмено излагање ученика 

Оцена групног рада на часу 

Активност на часу 

Укупно: 70 59 11 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

Настава се изводи са целим одељењем у учионици. 

У реализацији садржаја програма 

Поред традиционалних метода дијалошка са фронталним 

 обликом рада комбинују се и различите методе активног учења, учење кроз пажљиво 

конмструисане активности; учење кроз рад, извршавање задатака и личну акцију која треба да  доведе до постављених исхода на основу којих 

се врши вредновање рада ученика. 

Допунска и додатна настава.. 
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Образовни профил:Електротехничар рачунара 

Предмет:Физичко васпитање 

Разред: Трећи 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи  70   70 

Недељни  2   2 

 

Циљ и задаци 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 специфичним 

условима живота и рада. 

Задаци: Задаци наставе физичког васпитања су: 

- 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.  

Садржаји програма усмерени су на:  

- развијање физичких способности  

- спортско-техничко образовање  

- повезивање физичког васпитања са животом и радом. 
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Активности наставника:Уупознаје ученике са циљевима и исходима наставе / учења, планом рада и начинима оцењивања; даје информације о 

наставној јединици, демонстрира је, прати вежбање ученика, континуирано прати њихов рад и напредак и оцењује их , организује групна 

такмичења ученика 

 

Активности ученика: 

Прате  усмено излагање наставника, прате презентовање градива и демонстрацију наставних јединица, вежбају, постављају питања, 

демонстрирају савладано градиво, учествују у групним такмичењима 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Атлетика  

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- Кратко опише основне карактеристике и 

правила атлетике,  

- Демонстрира  технику дисциплина из атлетике 

, поседује вештину, технику и тактику спортске 

игре као и вежбе из осталих програмом 

предвиђених садржаја 

Екологија, 

биологија 

20 2 18 

2. 

Спортска гимнастика – 

вежбе на справама  и  

тлу 

 

 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- Демонстрира  технику дисциплина из 

гимнастике (вежби на справама и тлу) , 

поседује вештину, технику и тактику спортске 

игре као и вежбе из осталих програмом 

предвиђених садржаја 

Екологија, 

биологија 

10 / 10 

3. 

Спортска игра по 

избору 

 

 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- 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 

Екологија, 

биологија 

40 2 38 
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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 активностимаи 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 
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другова и реагује на њега, шири дух 

пријатељства, буде истрајан је у својим 

активностима. 

- Се правилно односи према окружењу у којме 

вежба, рекреира се и бави се спортом, што 

преноси у свакодневни живот 

Начини 

оцењивања 

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.  

 

                                                                     Укупно: 70 4 66 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

 

Програм физичког васпитања је наставак програма физичког васпитања у основној школи, с тим што је усмерен на још интензивније остваривање 

индивидуалних и друштвених потреба у области физичке културе. Ради тога, овај програм заснован је на индивидуализацији процеса физичког 

васпитања:  

- обезбеђује повезивање знања са животом и праксом и каснијим опредељењима ученика;  

- заснован је на изборној настави за коју се ученици определе према свом афинитету и потребама;  

- обавезује школу на остваривање одређених задатака у овој области.  

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА  

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;  
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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 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;  

мерење и тестирање;  

практична настава.  

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.  
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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.  

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 (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:  

Први разред до 12 км (укупно у оба правца);  

Други разред до 14 км (укупно у оба правца);  

Трећи разред до 16 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 које одреди Савез 

за школски спорт и олимпијско васпитање Србије које је уједно и организатор ових такмичења. 
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Образовни профил:Електротехничар рачунара 

Предмет: Математика 

Разред: Трећи 

Службени гласник РС-Просветни гласник: ("Сл. гласник СРС – Просветни гласник", бр. 6/90 и "Сл. гласник РС – Просветни гласник", бр. 4/91, 

7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 

10/2009, 5/2010, 8/2010 - испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015 i 11/2016) 

 

Годишњи и недељни фонд часова   

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 140 / / / 148 

Недељни 4 / / / 4 

Циљ и задаци предмета 

Циљ наставе математике је да ученици усвојезнања,развијувештине, формирају ставове потребне за схватање појава и законитости у природи, 

решавање разноврсних задатака из струке и свакодневног живота, наставак математичког образовања и самообразовања и развијање личности 

ученика. 

Задаци наставе математике су: 

- 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 простори разумевање узајамних односа геометријских фигура; 

- Развијање систематичности, уредности, прецизности, темељности, истрајности, критичности у раду; 

- Оспособљавање за примену стечених знања како у математици тако и у осталим предметима; 

- Формирање математичке културе која подразумева свест о универзалности и примени математике и математичког начина мишљења; 

- Развијање способности потребних за решавање проблема и нових ситуација у процесу рада и свакодневном животу. 

Активности наставника: 

- редовно пратити рад и залагање ученика на часу; 

- водити рачуна о индивидуализацији приступу ученику; 

- подстицати ученике да опажају, примењују, препознају, упоређују, изводе закључке,  повезују знања са другим областима и другим 

предметима, решавају проблеме, практично примењују омогућити подстицајну средину за рад и учење; 

- охрабрује, помаже и подстиче ученике; 
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- инсистира на систематичности у раду и поштовању принципа и правила рада; 

- инсистира на практичној примени стечених знања; 

- оцењивањем мотивише ученике за учење; 

- оцењивањем процењује ниво постигнућа ученика. 

Активности ученика: 

- активан приступ при излагању новог градива и изради задатака на часу; 

- практична примена стечених знања; 

- активно учешће у раду; 

- самопроцењивање напретка ; 

- навести очекиване активности ученика с обзиром на тему ( запажа, упоређује, примењује, повезује, решава проблем, организује, 

повезује знања са другим областима, ослања се на претходно искуство.... ). 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 

Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Полиедри 

2.МА.1.2.2. 

2.МА.1.2.3. 

2.МА.2.2.2. 

 

- објасни шта је полиедар ; 

- објасни како настају призма, пирамида и зарубљена 

пирамида; 

- примени одговарајуће формуле и израчунава 

површине и запремине полиедара; 

Стручни 

предмети 

Физика, хемија 

20 9 11 

2. Обртна тела 
2.МА.1.2.3. 

2.MA.2.2.2. 

- објасни како настају ваљак, купа, сфера и лопта 

- примени одговарајуће формуле и израчуна 

површине и запремине обртних тела; 

- реши једноставнији проблемски задатак са 

описаним и/или уписаним телом ; 

стручни 

предмети 
15 5 10 

3. Вектори 

2.МА.1.2.6 

2.МА .2.2.4 

2.МА.3.2.4 

 

 

- објасни појам вектора; 

- објасни појам координата вектора у простору; 

- примени формуле за векторски и  скаларни 

производ; 

- примени формулу за мешовити производ; 

- реши једноставније геометријске задатке ; 

Физика, 

стручни 

предмети 

Основе 

електротехнике 

14 5 9 
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4. 

Елементи 

линеарне 

алгебре  и 

линеарног 

програмирања 

2.МА2.1.8. 

- дефинише систем са три  непознате; 

- објасни појам детрминанте система и да је 

израчуна; 

- реши једноставније задатке Гаусовом методом; 

- реши  једноставније линеарне неједначине; 

,стручни 

предмети 
14 4 10 

5. 

Аналитичка 

геометрија у 

равни 

2.МА.1.2.4 

2.МА.1.2.5. 

2.МА2.2.3 

2.МА.3.2.3. 

 

-  зна да нацрта Декартов правоугли координатни 

систем и у њему представи тачку; 

- израчуна растојање између две тачке,израчуна обим 

и површину троугла ако су дате координате 

његових темена; 

- разликује екплицитног облика и општи облик 

једначине праве 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 круга у екплицитни 

; 

- каже какав је положај круга у Декартовом 

координатном систему и колики му је полупречник; 

- испита међусобни положај праве и круга ; 

- одреди тангенту круга из задатих услова; 

- одреди међусобни положај два круга; 

- зна дефиницију елипсе и њен канонски облик; 

- одреди тангенту елипсе из задатих услова-

једноставнији примери ; 

,стручни 

предмети 
40 13 27 
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- препознаје остале криве другог реда (хиперболу и 

параболу) ; 

6. 

Математичка 

индукција. 

Низови 

 

2.МА.1.3.1. 

2.МА.2.3.1 

2.МА.2.3.2 

- препозна низ и уме да га настави (једноставнији 

примери); 

- препозна аритметички низ, зна шта су n и d и како 

се записује општи члан низа; 

- израчуна збир првих n чланова аритметичког низа ; 

- препозна геометријски низ, зна шта су n и d и како 

се записује општи члан низа 

- израчуна збир првих израчуна збир првих n чланова 

геометријског ,дефинише појам граничне вредности 

низа ; 

- наведе особине конвергентних чланова 

геометријског низа; 

стручни 

предмети 
20 5 15 

7. 
Комплексни 

бројеви 

2.МА.2.1.2 

2.МА.3.1.1 

- да представи комплексан број у равни; 

- одреди тригонометријски облик; 

- изврши основне операције са комплексним 

бројевима; 

- примењује Моавров оразац; 

Стручни 

предмети 

Основе 

електротехнике 

5 2 3 

 
Писмени задаци 

са исправком 
   12 / 12 

Начини оцењивања 

1. усмену проверу знања; 

2. писмене задатке; 

3.контроолне вежбе; 

4.посматрање активности 

на часу. 

Укупно:: / 140 43 97 
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Образовни стандарди: 

2.МА.1.2.6. Разуме појам вектора,зна основне операције са векторима и примењује их. 

2.MA.1.2.4. Користи координатни систем за представљање једноставних геометријских објеката у равни. 

2.МА.1.2.5 Препознаје криве другог реда. 

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

2.МА1.2.2. Израчунава и процењује растојања, обиме и површине геометријских фигура у равни користећи формуле. 

2.МА.1.2.3. Израчунава и процењује површине и запремине геометријских тела у простору, користећи формуле. 

2.МА.2.2.2. Уочава равне пресеке геометријских фигура у простору и рачуна њихову површину. 

2.МА.1.3.1. Препознаје правилност у низу података (аритметички и геометријски низ,...), израчунава чланове који недостају, као и суму коначног 

броја чланова низа. 

2.М.2.1.8.Решава проблеме који се своде на системе линеарних једначина са највише три непознате. 

2.МА.2.2.4 Примењује својства вектора при решавању проблема. 

2.МА.2.2.3 Решава једноставне проблеме користећи једначину праве и криве другог реда. 

2.МА2.3.1 Решава проблеме користећи својства аритметичког и геометријског низа,примењује математичку индукцију и израз за суму 

бесконачног геометријског низа у једноставним  случајевима. 

2.МА2.3.2 Разуме концепт конвергенције низа и израчунава граничну вредност низа у једноставним случајевима. 

2.МА.3.1.1 Комплексне бројеве представља у тригонометријском и експоненцијалном облику и рачуна вредност израза са комплексним 

бројевима. 

2.МА.3.2.3 Решава проблеме користећи једначине кривих другог реда и њихових тангенти у координатном систему. 

2.МА.2.3.4 Примењује рачун са векторима(скаларни и векторски производ...) 

 

Начин остваривања програма :  

Настава се изводи са целим одељењем у учионици . 

Поред обавезних писмених  задатака реализују се и писмене провере знања у облику тестова и контролних вежби.  

У реализацији садржаја програма  

поред традиционалних метода  дијалошка са фронталним  

обликом рада  комбинују се и различите методе активног учења ,учење кроз пажљиво  

конструисане активности, учење кроз рад, извршавање задатака и личну акцију која треба да доведе  до постављених исхода на основу којих се 

врши вредновање рада ученика. 
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Образовни профил: Техничар за компјутерско управљање 

Предмет:Грађанско васпитање 

Разред: Трећи 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 37 / / / 37 

Недељни 1 / / / 1 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ:Циљ часа је да се кроз разговор са ученицима покаже како функционише грађанска иницијатива. 

Задаци:изношење предлога грађана 

  -дискусија о предлозима грађана 

  -гласање о предлозима грађана 

 

Ред. 

број 

теме/мо

дула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 

Исходи по наставној 

теми/модулу 
Корелација 

Број 

часова  

по 

теми/мо

дулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1-5 

Демократија и политика 

-Уводни час 

-Демократија и демократско 

одлучивање 

-Грађански живот,политика и власт 

-Ограничена власт 

-Подела власти 

 

Ова тематска целина је 

посвећена појму и култури 

људских права као и улози 

грађана у залагању за 

остваривање тих права 

Социологија 7  

Обрадан

овоггр

адива 
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6-14 

Грађанин и грађанско друштво 

-Појам грађанин/ грађанка 

-Грађанин/грађанке и поштовање  

закона 

-Упознавање са радом локал. власти 

и самоуправе 

-Грађанско и цивилнодруштво 

-Карактеристике цивилног друштва 

-Однос цивилног друштва и државе 

-Грађански активизам за и против 

-Препоставке грађ. друштва 

  Социологија 8  

Обрадан

овоггр

адива 

15-26 

Грађанска и политичка права и право 

на грађ. иницијативу 

-Људска права I 

-Људска права II 

-Грађани моје општине I 

-Грађани моје општине II 

-Грађанска иницијатива 

-Грађанска иницијатива 

(формулисање) 

-Грађанска иницијатива 

(презентација и анализа рада са 

групом) 

-Грађанска иницијатива (формални 

предлог) 

-Скупштина –припреме и заседање 

-Скупштина- заседање 

-Удружења грађана-право на 

самоорганизовање 

-Удружења грађана-упознавање са 

радом локал. удружења 

 

Ова тематска целина је 

посвећена појму и култури 

људских права као и улози 

грађана у залагању за 

остваривање тих права 

Социологија 12   
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26-37 

Планирање конкретне акције 

-Планирање локалне акције-избор 

проблема 

-Планирање локалне акције-кораци у 

планирању 

-Планирање локалне акције-

прикупљање података, форм. Право 

-Планирање локалне акције-план 

надгледања и оцена успеха 

-Планирање локалне акције- 

одређивање циљ.  група, анализа 

окружења и подручја 

-Планирање локалне акције- 

осмишљавање поруке и одабир 

канала комуникације 

-Планирањелокалнеакције-

прикупљањесредстава и 

планактивности 

-Планирање локалне акције- 

припрема за јавну презентацију 

-Планирање локалне акције- јавне 

презентације у школи 

-Шта носим са собом 

   10   

Начини 

оцењивања 
 Укупно: 37   
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Образовни профили: Техничар за компјутерско управљање 

Предмет: Верска настава –Православни катихизис 

Разред: Трећи 

Службени гласник РС - Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 37 \ \ \ 37 

Недељни 1 \ \ \ 1 

 

Циљ и задаци предмета 

 

Циљ: наставе у трећем разреду јесте да се ученицима аргументовано предочи да је Исус Христос једини спаситељ створеног света зато што је 

само у његовој личности остварена заједница стварне природе с Богом. 

Задаци: наставе православног катихизиса су да ученици: 

стекну свест о томе да је Тајна Христова циљ стварања света; 

 уоче да је првородни грех променио начин остварења циља због кога је свет створен, али не и сам циљ; 

запазе да се Тајна Христова поистовећује са Литургијом; 

уоче да апостолским прејемством, посредством Духа Светога, преко Литургије и као Литургија, будуће Царство Божије улази у историју; 

запазе разлику између иконографског приказивања распећа и васкрсења Христовог у православној и ренесансној традицији.  

 

Активности наставника: 

Излаже наставну јединицу усмено, презентује градиво презентацијом, прати рад ученика, припрема наставне материјале, саставља задатке за рад, 

прати рад ученика, процењује њихове активности и постигнућа и оцењује их. 

Активности ученика: 

Прате  усмено излагање наставника, прате презентовање градива и наставних јединица, вежбају са припремљених наставних материјала, 

постављају питања ,презентују савладано градиво. 
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Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 

Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Увод  

Ученик ће моћи да сагледа садржаје којима ће се 

бавити настава Православног катихизиса у току 

3. године средњошколског образовања; моћи да 

уочи какво предзнање градива Православног 

катихизиса има из обрађеног у претходном 

разреду; бити мотивисан да похађа часове 

православног катихизиса. 

 

1 1 0 

2. 

Христос истинити 

Бог и истинити 

Човек 

 

Ученик ће моћи ће разуме значење израза Нови 

Адам, Месија и Емануил, Логос; моћи да изложи 

зашто је Исус Христос као посредник између 

Бога и човека једини Спаситељ света; моћи да у 

прологу Јеванђеља по Јовану укаже на места у 

којима се говори о Богу као Логосу; моћи у 

основним цртама да опише зашто је могуће да се 

у новозаветној Цркви представља Бог; моћи да 

наведе основне разлике између слике и иконе. 

Српски 

језик  

Историја 

Ликовна 

култура 

Музичка 

култура 

Екологија 

Грађанско 

васпитање 

Физика 

5 4 1 

3. 
Приближило се 

Царство Божје... 
 

Ученик ће моћи да закључи да је Царство Божје 

заједница са Христом; моћи да увиде актуелност 

Христове проповеди; знати да је Христова 

делатност и проповед позив свима у Царство 

Божје; моћи да увиде како поуке из Христове 

проповеди могу да примене на сопствени живот 

Српски 

језик  

Историја 

Ликовна 

култура 

Музичка 

култура 

Екологија 

Грађанско 

васпитање 

7 5 3 
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Социологија  

Филозофија  

Физика 

4. 
Где је Христос ту је 

и Царство Божје 
 

Ученик ће моћи да повеже догађај Преображења 

са литургијском песмом «Видјехом свјет 

истиниј...»; моћи да разуме да је свака заједничка 

трпеза израз заједништва; моћи да разуме да 

Христос Тајном Вечером установљује начин на 

који ће остваривати заједницу са својим 

ученицима у све дане до свршетка века; моћи да 

разуме да сва радост хришћанске вере извире из 

свести о победи над смрћу и Христовом сталном 

присуству; моћи да, причешћујући се, 

доживљава себе као учесника Тајне Вечере; моћи 

да у основим цртама изложи смисао Христовог 

страдања и смрти; моћи да објасни да се Христос 

вазноси на небо да би узнео људску природу 

Оцу; моћи да разуме да се Христос вазноси на 

небо да би наша вера у Христа била слободна(а 

не изнуђена); знати да је општење са Христом и 

данас могуће у заједници Духа Светога – у 

Цркви. 

Српски 

језик  

Историја 

Ликовна 

култура 

Музичка 

култура 

Екологија 

Грађанско 

васпитање 

Социологија  

Филозофија  

Физика 

9 7 2 

5. Мој живот у Христу  

Ученик ће моћи да разуме да покајање 

(преумљење) значи постављање Царства Божјег 

за приоритет живота; моћи да разуме да покајање 

подстиче човека да тражи Царство Божје; знати 

да истински однос са Богом не сме бити 

формалистички; бити свестан значаја 

испуњавања Христових заповести у свом 

животу; схватити да се учешћем на Литургији 

учествује у Царству Божјем 

Српски 

језик  

Историја 

Ликовна 

култура 

Музичка 

култура 

Екологија 

Грађанско 

васпитање 

5 4 1 
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Социологија  

Филозофија  

Физика 

6. 
Светотајински 

живот Цркве 
 

Ученик ће моћи на основном нивоу да 

тумачи новозаветна сведочанства о 

значају Крштења; моћи да схвати да је 

Крштење прихватање 

позива на светост; моћи да објасни да 

Миропомазање значи примање дарова Светог 

Духа за служење у Цркви; моћи да схвати да су 

исповест и покајање повратак у наручје Очево и 

заједницу Цркве; знати да су службе у Цркви 

дарови Духа Светога; моћи да међусобно 

разликује различите службе у Цркви (епископ, 

свештеник, ђакон, лаик) и увиди њихову 

повезаност; бити свестан да све Тајне свој 

смисао добијају у Литургији. 

Српски 

језик 

Историја 

Ликовна 

култура 

Музичка 

култура 

Екологија 

Грађанско 

васпитање 

Социологија  

Филозофија  

Физика 

4 4 0 

7. 
Новозаветна 

ризница 
 

Ученик ће моћи да препозна догађаје из историје 

спасења у Анафори Василија Великог; моћи да 

тумачи молитву Оче наш као литургијску 

молитву; моћи да разуме да братска хришћанска 

љубав своје порекло има у примеру Христове 

љубави; бити свестан да хришћанско 

братољубље превазилази крвно и национално 

порекло; моћи да уочи у којој мери је напредовао 

и савладао градиво Православног катихизиса 3. 

разреда средње школе. 

Српски 

језик  

Историја 

Ликовна 

култура 

Музичка 

култура 

Екологија 

Грађанско 

васпитање 

Социологија  

Филозофија  

Физика 

6 5 1 
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Начини 

оцењивања 

Усмено испитивање,  

писмено испитивање, 

посматрање понашања  

ученика 

                                                                     Укупно: 37 30 7 

 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

Катихизација (веронаука, изучавање истине вере) јесте литургијска делатност. То значи да је она заједничко дело катихете (вероучитеља) и 

његових ученика. Свака истина вере предаје се и преноси као реалност самога живота, као опис искуства, првенствено као реалност живота у 

Цркви и опис њеног искуства. Нема и не може бити апстрактних истина и аксиома. Катихеза ("веронаука") не постоји ради гомилања података и 

информација или у служби теоретског "знања о вери" него као мистагогија, увођење у праксу живота и отварање могућности да ученик и лично 

усвоји искуство Цркве кроз слободно учешће у њеном животу, првенствено у њеној Литургији. 

Наставни процес ће имати свој пуни смисао и успех заједничким учешћем катихете (вероучитеља) и његових ученика у Литургији и у свим 

облицима и изразима живота у Цркви. 

Катихета (вероучитељ) дужан је да помогне својим ученицима да превазилазе неповерење према другима и да се истовремено ослобађају 

претеране и нездраве заокупљености собом и својим стварним и привидним проблемима. Часови катихизиса (веронауке) биће, следствено, 

усмерени на изграђивање поверења, љубави и заједништва међу ученицима у одељењу и у школи, као и у односу према људима уопште. 

Развијање овакве животне оријентације код ученика биће праћено и неговањем осећања одговорности за животну средину и за природу као 

целину. 

Притом ученици треба да осете да остваривање јединства са другима нипошто не значи опасност по њих, понајмање пак значи укидање личне 

различитости и особености. Напротив: прихватајући једни друге и показујући узајамну љубав, млади - и сви људи - истовремено чувају, поштују 

и унапређују своју и туђу личност, односно личну самосвојност сваког појединца. 

У складу са оваквим циљем наставног процеса, при обради наставних јединица - заступљеној и овде, као и у основној школи, првенствено на 

динамичан начин и дијалошким методом - треба ставити нагласак више на доживљајно, а мање на сазнајно, више на формативно, а мање на 

информативно. Циљ ће бити постигнут ако ученик, уз несебичну и ненаметљиву помоћ свога катихете, открије и себе и друге као непоновљиву 

вредност, а свој животни програм дефинише као трајни подвиг прихватања и поштовање других, стицања поверења и љубави према њима. 

Притом би он спонтано препознао Цркву као простор остваривања личности и заједнице, а једног у Тројици Бога као извор и пуноћу тога датог и 

задатог животно-вредносног програма. 
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Образовни профил:Електротехничар рачунара 

Предмет:Мерења у електроници 

Разред: Трећи 

Службени гласник РС-Просветни гласник: :("Сл. гласник СРС – Просветни гласник", бр. 6/90 и "Сл. гласник РС – Просветни гласник", бр. 4/91, 

7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 

10/2009, 5/2010, 8/2010 - испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015 i 11/2016) 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 70 35 / / 105 

Недељни 2 1 / / 3 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ: наставног предмета мерења у електроници јe стицање знања о основним електронским инструментима и прибору, овладавање вештинама 

коришћења различитих мерних инструмената и прибора неопходних за рад у електротехничкој струци као и оспособљавање ученика да ефикасно 

и рационално користе мерни алат и прибор уз развијање навика за чување здравља и придржавање мера заштите на раду.   

− Задаци: упознавање различитих мерних инструмената и прибора као и начина њихове употребе; 

− стварање и развијање радних навика, самосталности и одговорности према раду код ученика при коришћењу одговарајућих 

мерних инструмената; 

− овладавање вештинама очитавања резултата при мерењу, њиховoм обрадом и графичким приказивањем; 

− стицање знања потребних за обављање мерења и испитивања различитих електронских уређаја у електроници; 

− развијање прецизности, рационалности и креативности у раду са различитим мерним инструментима и прибором;  

− примена стечених знања и вештина у савладавању програма других стручних предмета; 

− изградња правилних ставова према коришћењу мерних инструмента и прибора без злоупотребе и претеривања које угрожава 

њихово физичко и ментално здравље. 

Активности наставника: 

- Посредовање између ученика и градива ( усмеравање да градиво иде у сусрет ученику, а ученик градиву ); 

- Помоћ у вођењу, и вођење процеса учења; 

- Предавањем , дискусијом и израдом задатака упознати ученике са основним електронским елементима и склоповима; 
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- Омогућити ученицима да сами изводе закључке; 

- Подстицати ученике на учење; 

- Инсистирати на систематичности у раду и поштовању принципа и правила рада; 

- Инсистирати на практичној примени стечених знања; 

- Оцењивањем мотивисати ученике за учење; 

- Оцењивањем проценити ниво постигнућа ученика; 

- Идентифовати  напредак у учењу и постигнућима ученика. 

Активности ученика: 

- Мобилисање претходних знања и искустава; 

- Самостално проналажење информација; 

- Уочавање, дефинисање и решавање проблема; 

- Јавно саопштавање о неком садржају;  

- Аргументовано дискутовање о проблему из области; 

- Анализа проблема и слободно размишљање и истраживање о датим проблемима у области. 

 

Ред. број 

теме/мод

ула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  по 

теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Увод / 

- да зна јединице преноса 

- врсте ослабњивача принцип рада и 

примена 

Математика, 

основе 

електротехнике 
7 4 3 

2. Осцилоскопи / 

- да зна блок шему осцилоскопа 

-  начин рад катодне цеви 

- генераторе временских база 

- вертикални и хоризонтални појачавач 

- мерење једносмерног и наизменичног 

напона, појачања и слабљења учестаности 

- снимање полупроводничких 

карактеристика помоћу осцилоскопа 

Математика, 

основе 

електротехнике, 

електроника 
16 8 8 
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3. 
Електронски 

генератори 
/ 

- да зна опште карактеристике и подела 

електронских генератора 

- RC генератори 

- генератори функција 

- воблери 

Математика, 

електроника 

8 4 4 

4. 

Мерачи параметара и 

мерачи 

карактеристика 

сигнала 

/ 

- да зна ефективну вредност сложеног 

периодичног сигнала 

- блок шему К-метра 

- мерење фактора изобличења 

Математика, 

основе 

електротехнике, 

електроника 

5 3 2 

5. 
Дигитални 

инструменти 
/ 

- да зна улогу и значај дигиталних 

инструмената 

- да зна особине дигиталних инструмената 

- блок шему дигиталних инструмената и 

рад са њима 

Математика, 

основе 

електротехнике, 

електроника 
20 14 6 

6. 
Инструменти са 

микрорачунаром 
/ 

- да зна блок шему инструмената са 

микрорачунаром 

- интетизаторе учестаности 

- урђаје за аутоматска мерења 

- логичке анализаторе  

Математика, 

основе 

електротехнике, 

електроника 
14 10 4 

Начини 

оцењивања 

Праћење остварености 

исхода,тестови знања, активност 

на часу, праћење практичног 

рада, самосталног практи- 

чног рада, самостални практични 

рад. 

                                                                     Укупно: 70 47 23 

 

Вежбе (35 часова) 

Садржај препоручених вежби је следећи: 

1. Ослабљивачи. Мерење нивоа, појачања и слабљења у dB. ( 4 часа) 

2. Подешавање осцилоскопа. Подешавање фреквенцијски компензоване сонде. ( 3 часа) 

3. Мерење једносмерног и наизменичног напона осцилоскопом. ( 2 часа) 

4. Мерење учестаности осцилоскопом. ( 2 часа) 
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5. Мерење фазне разлике осцилоскопом. ( 2 часа) 

6. Мерење појачања и слабљења осцилоскопом. ( 2 часа) 

7. Мерења на укљученим уређајима осцилоскопом. ( 2 часа) 

8. Снимање карактеристика полупроводника осцилоскопом. ( 2 часа) 

9. Снимање фреквенцијских карактеристика уређаја воблером. ( 2 часа) 

10. Мерење времена успона, опадања и кашњења импулса осцилоскопом. ( 2 часа) 

11. Мерење коефицијента изобличења К-метром. ( 2 часа) 

12. Основна мерења дигиталним мултиметром. Испитивање полупроводника дигиталним мултиметром. Четворожично мерење ниских 

отпорности. ( 4 часа) 

13. Мерења на уграђеним елементима дигиталним мултиметром. ( 2 часа) 

14. Мерење R, L и C дигиталним RLC-метром. ( 2 часа) 

15. Мерење степена АМ социлоскопом. ( 2 часа) 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

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

Облици наставе: Настава се реализује кроз теоријску наставу и лабораторијске вежбе. 

Место реализације наставе: Теоријска настава се реализује у учионици а лабораторијске вежбе се реализују у лабораторији за електрична мерења. 

Подела одељења на групе: Приликом реализације вежби одељење се дели на три групе. Вежбе радити сваке друге недеље по два спојена часа. 

Вежбе изводити тако да се за два спојена часа ураде мерења, израчунавања и дијаграми. Уколико могућности дозвољавају, сви ученици треба да 

раде исту вежбу, или радити у циклусима до највише пет вежби. Проверу вештина стечених кроз лабораторијске вежбе, у току школске године 

урадити најмање два пута, кроз одбрану вежби. 

Препоруке за реализацију наставе: Програмски садржаји мерења у електроници су организовани у тематске целине за које је  наведен 

оријентациони  број часова за реализацију. Наставник, при изради оперативних планова, дефинише степен прораде садржаја и динамику рада, 

водећи рачуна да се не наруши целина наставног програма, односно да свака тема добије адекватан простор и да се планирани циљеви и задаци 

предмета остваре. При томе, треба имати у виду да формирање ставова и вредности, као и овладавање вештинама представља континуирани 

процес и резултат је кумулативног дејства целокупних активности на свим часовима што захтева већу партиципацију  ученика, различита 

методска решења, велики број примера и коришћење информација из различитих извора. 

Садржај мерења у електроници има природну везу са садржајима других предметима као што су: електроника, електрична мерења и основе 

електротехнике. Ученицима треба стално указивати на ту везу, и по могућности, са другим наставницима организовати тематске часове. На тај 

начин знања, ставови, вредности и вештине стечене у оквиру наставе мерења у електроници добијају шири смисао и доприносе остваривању  

општих образовних и васпитних  циљева. 

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

оспособљавати за: самостално проналажење, систематизовање и коришћење информација из различитих извора (стручна литература, интернет, 
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часописи, уџбеници); визуелно опажање, поређење и успостављање веза између различитих садржаја (нпр. повезивање садржаја предмета са 

свакодневним искуством, садржајима других предмета и др.); тимски рад; самопроцену ; презентацију својих радова и групних пројеката и 

ефикасну визуелну, вербалну и писану комуникацију. 

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

информације, а оцењивање ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују 

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

У уводу укратко поновити дефиницију грешака и дефиницију тачности. Јединице преноса дати за отпорности од 600 Ω, али навести и друге 

случајеве. Електронске миливотметре обрадити на нивоу блок шеме; уз блок шему дати улазно коло с заштитом од погрешног укључивања и обе 

врсте ослабљивача. Остале елементе само напоменути. 

Блок шему осцилоскопа дати у обиму који ученици могу да запамте. Објаснити функцију свих делова осилоскопа, као и принцип рада. Детаљно 

објаснити  подешавање осцилоскопа за мерење. Нагласити да се приликом мерења нормално употребљава фреквенцијски компензована сонда, а 

обична само у посебним случајевима. Код трасера најпре обрадити случај са систематском грешком за једноканалне осцилоскопе, затим без 

систематске грешке и на крају с временским мултиплеском. 

Код генератора дати и поделу учестаности на врло ниске, ниске, средње итд. Саму обраду генератора свести на обраду блок шеме и основних 

карактеристика, а детаље само у случајевима који нису досад обрађени; позвати се на осцилаторе који су обрађени у електроници I. Детаљније 

обрадити генератор функција јер се елементи његове блок шеме не обрађују ни у једном другом предмету; нагласити могућност употребе 

генератора функција као воблера за ниске учестаности. Код АМ и FM сигнал-генератора временске дијаграме цртати један испод другог. 

Код обраде Q-метра дати физичко објашњење скин ефекта и његов утицај на отпорност калема. Дати принцип мерења Q-фактора и блок шему Q-

метра. Извести израз за ефективну вредност сложеног периодичног напона и дефинисати фактор изобличења. Дати блок шему К-метра и принцип 

фактора изобличења. Поновити основну дефиницију учестаности и објаснити њену примену код дигиталних фреквенцметара. Обрадити 

елиминацију сметњи улазним колом дигиталног фреквенцметра, затим дати његову блок шему и распоред импулса за управљање. Мерење ниских 

учестаности обрадити с продуженом временском базом, а високих с прескалером. Објаснити употребу NF филтра или сонде за елиминацију VF 

сметњи. 

У блок шеми дигиталног мултиметра дати претвараче осталих електричних величина у ниски једносмерни напон и основно мерно коло. А/D 

конверзију обрадити помоћу блок шеме и таласних дијаграма, а аутоматско подешавање нуле на упрошћеној блок шеми. Обрадити заштиту од 

погрешног укључивања код свих мерења и навести случајеве када та заштита не функционише. Уз четворожично мерење ниских отпорности дати 

низ примера. Код мерења на уграђеним елементима обрадити случај без укљученог напајања и с њим; додати мерење с ниским напоном (0,3 V). 

Блок шему мерних микрорачунара дати за оба типа: мерни инструмент с микрорачунарем и контролер. У оба случаја додати коло прилагођавање 

универзалној магистрали. Универзалну магистралу обрадити функционално и то уз таласне дијаграме једног примера преноса података. Обрадити 

основни принцип синтезе, а варијанту с високим разлагањем дати само као додатак у бољим одељењима. Код мерења R, L, C, Q, К и D обрадити 

основни принцип, затим дати блок шему и елиминацију утицаја паразитних елемената. Остале мерне микрорачунаре обрадити на нивоу блок 

шеме. 
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Образовни профил: Електротехничар рачунара 

Предмет:Електроника II 

Разред: Трећи 

Службени гласник РС-Просветни гласник: :("Сл. гласник СРС – Просветни гласник", бр. 6/90 и "Сл. гласник РС – Просветни гласник", бр. 4/91, 

7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 

10/2009, 5/2010, 8/2010 - испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015 i 11/2016) 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 70 35 / / 105 

Недељни 2 1 / / 3 

 

Циљ и задаци предмета 

 

Циљ: 

− систематско стицање знања о електронским компонентама, њиховим карактеристикама и примени у електронским колима и електронским 

склоповима;  

− оспособљавање ученика за примену знања и решавање проблема и задатака у новим и непознатим ситуацијама;  

− стицање радних навика, одговорности и способности за самосталан рад и за тимски рад;  

− стицање знања за остале стручне предмете;  

− формирање основе за даље образовање. 

 

Задаци: 

- стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада, применом савремених методичких и дидактичких поступака у 

настави, циљеви и задаци образовања у целини, као и циљеви наставе буду у пуној мери реализовани.  

 - Да ученици: 

-  развијају функционалну писменост (природно-научна, математичка, техничка);  

− развијају начин мишљења и расуђивања у електроници;  

− буду оспособљени за примену различитих метода мерења у електроници;  
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− стекну способност за уочавање, формулисање, анализирање и решавање проблема;  

− развијају компетенције за извођење једноставних истраживања и мерења;  

− развијају логичко и апстрактно мишљење и критички став у мишљењу;  

− схвате значај електронике у савременој технологији;  

− развијају способности за примену знања из електронике;  

− развијају правилан однос према заштити, обнови и унапређењу животне средине;  

− развијају мотивисаност за учење и заинтересованост за садржаје електронике;  

− развијају радне навике, одговорност и способност за примену стечених знања.  

 

Активности наставника: 

- Посредовање између ученика и градива ( усмеравање да градиво иде у сусрет ученику, а ученик градиву ); 

- Помоћ у вођењу, и вођење процеса учења; 

- Предавањем , дискусијом и израдом задатака упознати ученике са основним електронским елементима и склоповима; 

- Омогућити ученицима да сами изводе закључке; 

- Подстицати ученике на учење; 

- Инсистирати на систематичности у раду и поштовању принципа и правила рада; 

- Инсистирати на практичној примени стечених знања; 

- Оцењивањем мотивисати ученике за учење; 

- Оцењивањем проценити ниво постигнућа ученика; 

- Идентифовати  напредак у учењу и постигнућима ученика. 

-  

Активности ученика: 

 

- Мобилисање претходних знања и искустава; 

- Самостално проналажење информација; 

- Уочавање, дефинисање и решавање проблема; 

- Индивидуални рад на текстовима из дате области; 

- Јавно саопштавање о неком садржају;  

- Аргументовано дискутовање о проблему из области; 

- Анализа проблема и слободно размишљање и истраживање о датим проблемима у области. 
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Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Увод / 

По завршетку теме ученик ће бити 

у стању да: 

- зна улогу интегрисаних кола  

- зна разлике између монолитних и 

хибриднах  интегрисана кола 

- зна како се израђују монолитна и 

хибридна интегрисана кола.. 

 

5 4 1 

2. Линеарна интегрисана кола / 

По завршетку теме ученик ће бити 

у стању да: 

- зна врсте особине интегрисаних 

кола 

-  зна диференцијални појачавач 

- зна инвертујући и неинвертујући 

појачавач 

- зна пасивна кола за интеграљење 

и диференцирање 

- зна активна кола за интеграљење 

и диференцирање 

- зна напонске компараторе 

- зна Шмитово окидно коло 

- зна интегрисани стабилизатор 

напона 

Електроника 1 

 

43 39 4 

3. Логичка и импулсна кола / 

По завршетку теме ученик ће бити 

у стању да: 

- зна карактеристике логичких кола 

- зна астабилне и моностабилне 

мултивибраторе 

Електроника 1 

 

8 7 1 
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4. A/D и D/A / 

По завршетку теме ученик ће бити 

у стању да: 

- зна   квантизацију аналогних 

величина 

-зна  принцип рада A/D и D/A 

конвертора 

- зна да реши одређене задатке 

Електроника 1 

Дигитална 

електроника 

10 8 2 

5. Шумови / 

По завршетку теме ученик ће бити 

у стању да: 

- зна основне изворе шума 

- знаврсте шума и начини 

елиминације истих 

- зна однос сигнал - шум и фактор 

шума 

Електроника 1 

 

4 3 1 

Начини 

оцењивања 

Праћење остварености исхода,тестови 

знања, активност на часу, праћење 

практичног рада, самосталног практи- 

чног рада, самостални практични рад. 

Укупно: 70 61 9 

 

Вежбе (35 часова) 

 

Садржај препоручених вежби је следећи: 

1. Инвертујући појачавач. Коло за сабирање напона. (3 часа); 

2. Неинвертујући појачавач. Јединични појачавач(3 часа); 

3. Ограничавачи(3 часа); 

4. Компаратори, Шмитово окидно коло(3 часа); 

5. Пасивна и активна кола за диференцирање и интеграљење(3 часа); 

6. Активни филтри(3 часа); 

7. Комбиновање интегрисаних појачавача и транзистора снаге(3 часа); 

8. Интегрисани стабилизатор напона(3 часа); 

9. Прекидачки извори за напајање(2 часа). 

10. Снимање карактеристика интегрисаних CMOS кола(2 часа). 



Машинска школа „Радоје Дакић“ 2018 -2022. 

 

 

1335 

11. Повезивање дигиталних и осталих кола(2 часа). 

12. Астабилни мултивибратор и моностабилни мултивибратор(2 часа). 

13. D/А конвертор(3 часа); 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

 

Наставни програм електронике II надовезује се структурно и садржајно на наставни програмнаставни програм електронике I и електричних 

мерења у другом разреду средње школе. 

Ученици треба да стекну довољна практична и теоријска знања за примену по завршеткусредње стручне школе али и добру основу за даље 

школовање, првенствено на техничкимфакултетима и високим школама струковних студија. 

Тежило се и смањењу укупне оптерећености ученика. Програм је растерећен тако што суизостављени сви садржаји који нису неопходни за 

постизање постављених циљева и задатаканаставе, као и методским приступом програмским садржајима. 

Циљеви и задаци наставе остварују се кроз следеће основне облике рада са ученицима: 

1. излагање садржаја теме 

2. решавање квалитативних и квантитативних задатака; 

3. лабораторијске вежбе; 

4. коришћење и других начина рада који доприносе бољем разумевању садржајa теме (домаћизадаци, семинарски радови, пројекти...); 

5. систематско праћење рада сваког појединачног ученика. 

Технологију интегрисаних кола обрадити описно уз неки конкретни пример. Унутрашњу структуру интегрисаних операционих појачавача 

урадити на нивоу блок – шеме и детаљно објаснити његову улогу у електронским колима. Уз објашњење карактеристичних величина 

операционог појачавача дати и њихове типичне вредности. Приликом обраде компаратора нацртати таласне облике за операциони појачавач 

употребљен као компаратор, а затим објаснити предности специјалних кола конструисаних да раде као компаратори. Шмитово окидно коло 

објаснити с операционим појачавачем за два референтна напона; као примену навести претварање другог облика напона у правоугаони. 

Нагласити разлике и предности при обради активних и пасивних кола (ограничавача, кола за интеграљење, диференцирање, филтара...). Аналогне 

множаче обрадити описно, а као примену навести квалитетну амплитудну модулацију са и без носећег сигнала, мешање учестаности итд. 

Стабилизаторе напона обрадити описно. Детаљно обрадити прекидачке изворе напајања и њихову примену а уколико је потребно, пре тога 

обновити основне појмове о калемовима. Унутрашњу грађу логичких кола обрадити на основном облику, а за остале навести карактеристике. 

Импулсна кола обрадити са логичким колима уз таласне облике; навести специфична кола за астабилне и моностабилне мултивибраторе, затим 

Шмитова окидна кола итд. Код А/Д конвертора с узастопним приближавањем нагласити релативну једноставност и релативно велику брзину, 

затим могућност управљања микрорачунаром итд. Код А/Д конвертора са напонским компараторима нагласити велику брзину; код Д/А 

конвертора обрадити само варијанту са лествичастом мрежом отпорника. 
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Образовни профил:Електротехничар рачунара 

Предмет:Дигитална електроника 

Разред: Трећи 

Службени гласник РС-Просветни гласник: :("Сл. гласник СРС – Просветни гласник", бр. 6/90 и "Сл. гласник РС – Просветни гласник", бр. 4/91, 

7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 

10/2009, 5/2010, 8/2010 - испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015 i 11/2016) 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 70 35 / / 105 

Недељни 2 1 / / 3 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ: наставног предмета дигитална електроника су: 

− систематско стицање знања о компонентама и мрежама у области дигиталних система и рачунара; 

− овладавање основним појмовима и стицање основних знања о компонентама и мрежама дигиталних система; 

− стицање основних знања о микропроцесорима и микрорачунарима; 

− оспособљавање ученика за примену знања и решавање проблема и задатака у новим и непознатим ситуацијама; 

− стицање радних навика, одговорности и способности за самосталан рад и за тимски рад; 

− стицање знања за остале стручне предмете; 

− формирање основе за даље образовање. 

Задатак наставе дигиталне електронике јесте стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада, применом савремених 

методичких и дидактичких поступака у настави, циљеви и задаци образовања у целини,  као и циљеви наставе буду у пуној мери реализовани. 

Остали задаци наставе дигиталне електронике су да ученици:  

− развијање интересовања ученика за дигиталну технику и рачунаре; 

− оспособљавање ученика да самостално прате развој савремених интегрисаних дигиталних компонената 

− развијају начин мишљења и расуђивања  

− стекну способност за уочавање, формулисање, анализирање и решавање проблема; 

− развијају логичко и апстрактно мишљење и критички став у мишљењу; 
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− схвате значај дигиталне електронике у савременој технологији; 

− развијају способности за примену знања из дигиталне електронике; 

− развијају правилан однос према заштити, обнови и унапређењу животне средине; 

− раѕвијају радне навике, одговорност и способност ѕа примену стечених ѕнања 

Активности наставника: 

- Посредовање између ученика и градива ( усмеравање да градиво иде у сусрет ученику, а ученик градиву ); 

- Помоћ у вођењу, и вођење процеса учења; 

- Предавањем , дискусијом и израдом задатака упознати ученике са основним дигиталним елементима; 

- Омогућити ученицима да сами изводе закључке; 

- Подстицати ученике на учење; 

- Инсистирати на систематичности у раду и поштовању принципа и правила рада; 

- Инсистирати на практичној примени стечених знања; 

- Оцењивањем мотивисати ученике за учење; 

- Оцењивањем проценити ниво постигнућа ученика; 

- Идентифовати  напредак у учењу и постигнућима ученика. 

Активности ученика: 

- Мобилисање претходних знања и искустава; 

- Самостално проналажење информација; 

- Уочавање, дефинисање и решавање проблема; 

- Индивидуални рад на текстовима из дате области; 

- Јавно саопштавање о неком садржају;  

- Аргументовано дискутовање о проблему из области; 

- Анализа проблема и слободно размишљање и истраживање о датим проблемима у области. 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Увод / 

- зна карактеристике аналогних и 

дигиталних сигнала  

- Разликује дигиталне од аналогне сигнале 

Математика, 

електроника 1 1 / 
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2. Бројни системи и кодови / 

- зна врсте бројних система, конверзију  и 

представљање негативних бројева 

-  зна аритметичке операције 

- зна BCD кодове, Грејов код, Кодови за 

детекцију и корекцију грешака, Кодови 

са контролом парности и алфанумерички 

кодови 

Математика 

7 4 3 

3. Елементарна логичка кола / 

- зна аксиомеи теореме Булове алгебре и 

логичке функције 

-  зна логичка кола и логичке функције 

- зна минимизацију логичких функција 

Математика, 

електроника 
8 5 3 

4. Бистабилна кола / 

- зна oсобине леч кола 

- зна рад и особине RS, JK, D, T flip flopove 

 

Математика, 

електроника 5 3 2 

5. Комбинационе мреже / 

- зна разлику иѕмеђу комбинационих и 

секвенцијалних мрежа 

-  зна симболе комбинационих мрежа, 

табеле комбинационих вредности и 

реалиѕација помоћу логичких кола 

Математика, 

електроника 

7 4 3 

6. Секвенцијалне мреже / 

- зна улогу регистра , симбол, реализација 

и временске дијаграме 

- зна особине бројача, реализација бројача, 

табеларно да прикаже измене стања 

бројача и временске дијаграме. 

Математика, 

електроника 

10 7 3 

7. Аритметичка кола  

- зна значај, реалзација и намена 

аритметичких кола 

- на примену аритметичких кола 

Математика, 

електроника 5 3 2 

8. Меморије / 

- зна карактеристике меморија и врсте. 

-  зна реализацију меморија 

- зна примену меморија у рачунарским 

системима 

Математика, 

електроника, 

информатика 
10 7 3 
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9. 
Микропроцесори и 

микрорачунари 
/ 

- зна основне карактеристике 

микропроцесора, њихова примена, модел 

принцип рада микропроцесора 

-  зна принцип рада микрорачунара 

- зна инструкције микропроцесора и 

реализује једноставне програме 

- зна улазно - излазне склопове 

Математика, 

електроника, 

информатика 

17 10 7 

Начини 

оцењивања 

Праћење остварености 

исхода,тестови знања, активност на 

часу, праћење практичног рада, 

самосталног практи- 

чног рада, самостални практични рад. 

                                                                     Укупно: 70 44 26 

 

Вежбе (35 часова) 

Садржај препоручених вежби је следећи: 

1. Елементарна логичка кола (2 часа) 

2. Булова алгебра  (2 часа) 

3. Логички нивои (2 часа) 

4. Леч кола (3 часа) 

5. Флип флопови (2 часа) 

6. Регистри и бројачи (3 часа) 

7. Кодери и декодери (2 часа) 

8. Мултиплексери и демултиплексери (2часа) 

9. Аритметичко логичка јединица (2часа) 

10. Упознавање са начином рада микропроцесора(2 часа) 

11. Управљање улаз/излаз (2 часа) 

12. Логичке и аритметичке операције (2 часа) 

13. Прекиди (2 часа) 

14. Магистрале (2 часа) 

15. Адресни декодер (2 часа) 

16. Примери програмирања (3 часа) 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 
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У уводном делу објаснити основне појмове дигиталних сигнала са освртом на бинарни дигитални сигнал. Дефинисати позитивну и негативну 

логику. Објаснити да се данас дигитална кола искључиво праве у интегрисаној технологији. Објаснити разлику између комбинационих и 

секвенцијалних дигиталних кола, као и разлику између асинхроних и синхроних кола. 

Бројне системе обрадити уз одговарајуће примере. Конверзију показати на примерима. Представљање негативних бројева у бинарном бројном 

систему обрадити као комплемент јединице и комплемент двојке. Основне аритметичке операције у бинарном систему представити на начин, 

како се то обавља у дигиталним колима. Од BCD кодова обрадити детаљно NBCD код. Грејов код обрадити такође детаљно. Од алфанумеричких 

кодова обрадити ASCII код и његову примену. 

У оквиру Булове алгебре обрадити идентитете, законе и теореме. Елементарна логичка кола објаснити на нивоу логичких операција и графичких 

симбола уз цртање комбинационих табела. Укратко објаснити представљање логичких функција, а минимизацију обрадити коришћењем 

одговарајућих рачунарских програма. 

У теми бистабилна кола обрадити SR и D леч кола. Код флип флопова посебну пажњу усмерити на флип флопове MS типа ЈК, D и Т. 

У оквиру комбинационих мрежа, на конкретним примерима обрадити реализацију свих побројаних мрежа. Посебно истаћи одговарајуће 

интегрисане компоненте, њихову структуру и могућности употребе. 

Секвенцијалне мреже обрадити на нивоу шема и логике рада (таблично и аналитички). Детаљно обрадити савремене интегрисане компоненте и 

њихово коришћење. Индикаторске мреже обрадити коришћењем седмосегментног индикатора. Објаснити показивач са течним кристалом. 

Елиминацију сметњи обрадити коришћењем типичних примера у пројектовању реалних секвенцијалних мрежа. 

Аритметичка кола обрадити као интегрисане компоненте за операције са бројевима израженим у бинарном бројном систему и са бројевима 

израженим у BCD коду. 

Меморије обрадити детаљно, архитектуру и организацију као и примену у рачунарским системима. Посебно истаћи интегрисане меморијске 

компоненте као и њихову примену. Објаснити укратко и савремене меморијске чипове велике густине паковања (2D, 3D) и упутити ученике на 

познате Интернет адресе за детаљно упознавање са меморијама реномираних светских произвођача. 

При обради микропроцесора и микрорачунара обрадити један тип микропроцесора у оквиру микрорачунарског система са којим школа 

располаже. Наставне јединице неопходне за самосталну реализацију лабораторијских вежби обрадити детаљно (организацију меморије, 

инструкције, адресирање, улаз/излаз, магистрале и адресни декоде 
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Образовни профил: Eлектротехничар рачунара 

Предмет:Програмирање 

Разред: Трећи 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова   

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 70 70 / 30 170 

Недељни 2 2 / / 4 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ наставног предмета програмирање је оспособљавање ученика за програмирање основних алгоритамских корака на вишем програмском 

језику и писање програма различитих типова сложености. 

Задаци наставе предмета су: 

− обучавање за различите технике програмирања и коришћење одговарајућих програмских језика; 

− развијање иницијативе за формализацију и уопштавање различитих задатака и поступака решавања помоћу 

алгоритама; 

− обучавање ученика за правилну анализу алгоритама и програма ради отклањања формалних и логичких грешака; 

− оспособљавање за програмирање основних алгоритамских корака на вишим програмским језицима и писање програма 

различите сложености; 

− упознавање структуре и организације података и начина формирања, ажурирања и одржавања датотека; 

− упознавање ученика са основним концептима објектне парадигме и њиховим погодностима; 

оспособљавање ученика да пише структуиране, затим модуларне и на крају објектно оријентисане програме 

Активности наставника: 

- редовно пратити рад и залагање ученика на часу 

- водити рачуна о индивидуализацији приступу ученику 

- подстицати ученике да опажају, примењују, препознају, упоређују, изводе закључке,  повезују знања са другим областима и другим 

предметима, решавају проблеме, практично примењују омогућити подстицајну средину за рад и учење 

- охрабрује, помаже и подстиче ученике 
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- инсистирати на систематичности у раду и поштовању принципа и правила рада 

- инсистирати на практичној примени стечених знања 

- оцењивањем мотивисати ученике за учење 

- оцењивањем проценити ниво постигнућа ученика 

Активности ученика: 

- активан приступ при излагању новог градива и изради задатака на часу 

- практична примена стечених знања 

- активно учешће у раду 

- самопроцењивање напретка  

- навести очекиване активности ученика с обзиром на тему ( запажа, упоређује, примењује, повезује, решава проблем, организује, 

повезује знања са другим областима, ослања се на претходно искуство.... ) 

 

ТЕОРИЈА 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  по 

теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. 
Функције и структура 

програма 
 

- дефинише функцију; 

- разликује стварне и формалне 

параметре; 

- наводи прототипове функција; 

- дефинише бочне ефекте функција; 

- дефинише непроменљиве и 

непостојане формалне аргументе; 

математика 10 4 6 

2. Показивачи  

- декларисаше показивачке 

променљиве; 

- приступа подацима помоћу 

показивача; 

- повезује показиваче и низове; 

- повезује показиваче и функције; 

математика 5 2 3 
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3. 
Вишедимензионални низови 

(матрице) 
 

- дефинише вишедимензионални 

низ; 

- зна да приступи елементима 

матрице; 

- уме да врши операције над 

елементима матрице; 

 5 2 3 

4. Стрингови  

- дефиницише стринг и врши 

иницијализацију стринга; 

- приступа елементима стринга 

помоћу индекса; 

- приступа елементима стринга 

помоћу показивача; 

- познаје основне функције за рад са 

стринговима; 

- дефинише појам модуларног 

програмирања; 

математика 6 3 3 

5. 
Технике претраживања и 

сортирања низова 
 

- дефинише појам 

секвенцијалногпретраживања низа; 

- дефинише бинарно претраживање 

низа; 

- сортира низ помоћу разних 

алгоритама; 

математика 4 2 4 

6. Структуре (слогови)  

- дефинише структуру; 

- повезује структуре са функцијама и 

показивачиам; 

- зна шта је унија и поље битова; 

математика, 

логика 
8 3 5 

7.  Датотеке  

- дефинише појам датотеке и наводи 

датотеке које стандардно 

користимо; 

- умед да отвори и затвори датотеку; 

- уме директно да приступи 

елементима датотеке; 

 14 6 8 
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- ради са текстуалним и бинарним 

датотекама; 

8. 

Динамичка меморија и 

динамичка структура 

података 

 

- разликује статичку и динамичку 

меморију; 

- дефинише динамички низ; 

- уме да дефинише, иницијалицује и 

формира једноструко спрегнуту 

листу; 

- уме да убаци елеменат на почетак, 

или крај листе; 

- формира сортирану листу; 

- избацује елеменат из листе; 

- приказује садржај једноструких 

листа; 

- брише листе и ослобађа меморију; 

- формира двоструко спрегнуту 

листу; 

математика 18 8 10 

Начини 

оцењивања 

1.усмену проверу знања 

2.писмену провера знања 

3. тестове знања 

4. израду програма и њихово 

тестирање 

5.израда пројеката 

Укупно:   70 30 40 

 

Начин остваривања програма :  

Настава се изводи са целим одељењем у учионици . 

Поред  контролних  задатака реализују се и усмене провере знања, израда пројеката, домаћих задатака.  

У реализацији садржаја програма  

поред традиционалних метода  дијалошка са фронталним  

обликом рада  комбинују се и различите методе активног учења ,учење кроз пажљиво  
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конструисане активности; учење кроз рад, извршавање задатака и личну акцију која треба да доведе  до постављених исхода на основу којих се 

врши вредновање рада ученика. 

ВЕЖБЕ  

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 

Исходи по наставној 

теми/модулу 
Корелација 

Број 

часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. 
Низови-једнодимензионални и 

дводимензионални 
 

- понављање техника рада са 

низовима из претходне године 
математика 2   

2. 
Функције и структура 

програма 
 

- писање програма у којима ће 

се демонстрирати рад са 

функцијама; 

- позивање функција и пренос 

параметара по вредности; 

- писање програма у којима ће 

се демонстрирати рад са 

функцијама; 

- примена бочног ефекта и 

глобални идентификатора; 

- писање програма у којима ће 

се демонстрирати рад са 

функцијама и навођење 

прототипова функција; 

математика 8 2 3 

3. Показивачи  

- дефинише показиваче; 

- повезује показиваче са 

функцијама и низовима; 

 4   

4. Вишедимензионални низови   

- писање програма у којима ће 

се употребљавати 

вишедимензионалним 

низовима (нпр. формирање 

математика 4   
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дневника, или табеле са 

резултатима пријемног); 

- примењује 

вишедимензионалне низове на 

проблеме из свакодневног 

живота; 

5. Стрингови  

- писање програма у којима ће 

се демонстрирати рад са 

стринговима уз формирање 

сопствених модула 

математика 6   

6. 
Технике претраживања и 

сортирања низова 
 

- формирање поп-уп менија где 

ће се користити функција са 

променљивим бројем 

аргумената; 

-  коришћењем модула где се 

налазе реализоване функције 

за сортирање и претраживање 

низова (са предавања)  

- формирање програма који ће 

позивати функције из менија; 

математика, 

логика 
6   

7.  Слогови  

- писање програма у којима се 

демонстрира рад са слоговима 

и низовима слогова. 

 8   

8. Датотеке  

- писање програма у којима се 

демонстрира рад са 

текстуалним датотекама; 

- писање програма у којима се 

демонстрира рад са бинарним 

датотекама; 

- писање програма у којима се 

демонстрира директан приступ 

математика 14   
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датотеци. 

9. 
Динамичке струклтуре и 

динамичка меморија 
 

- писање програма где се 

демонстрира рад са 

једноструко спрегнутом 

листом; 

- коришћење модула; 

- писање програма у којима се 

демонстрира рад са 

сортираном једноструко 

спрегнутом листом; 

- писање програма где се 

демонстрира рад са двоструко 

спрегнутом листом; 

- писање програма где ће се 

користити датотеке и 

аргументи из командне линије, 

као и једноструко спрегнута 

листа; 

 18   

Начини 

оцењивања 

1.усмену проверу знања 

2.писмену провера знања 

3. активност на часу 

4. израду програма и њихово 

тестирање 

5.израда пројеката 

 

Укупно:   70   

 

Начин остваривања програма :  

 

Настава се изводи са групом у кабинету( ученици се деле на две, или три групе). 

Ученици уз подршку и подстицај наставника или самостално израђују програме и тестирају их.  

У реализацији садржаја програма  

поред традиционалних метода  дијалошка са фронталним  
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обликом рада  комбинују се и различите методе активног учења ,учење кроз пажљиво  

конструисане активности; учење кроз рад, извршавање задатака и личну акцију која треба да доведе  до постављених исхода на основу којих се 

врши вредновање рада ученика. 

 

 

 БЛОК НАСТАВА (30) 

 

Функције (6)  

Матрице, низови и стрингови (6)  

Структуре (6) 

Датотеке (6) 

Динамичка меморија и динамичке структуре података (6) 

 

Упутство за реализацију наставе у блоку 

 

Настава у блоку требала би да омогући ученицима да након пређених тематских целина провере, тј утврде своје знање кроз израду пројеката. 

Предлаже се формирање радних тимова (по пет ученика у једном тиму). Сваки тим треба да има координатора који ће бити носилац пројекта. 

Његово задужење је да изврши поделу задатка члановима свог тима као и да координира њиховим радом. 

Извештај урађеног пројекта треба да садржи кратак опис пројекта, изворни програм и резултате у писаној форми, а на дискети треба да се налази 

изворни и извршни код програма. Предвиђа се израда пет пројеката са горе наведеним темама. 

Овим концептом наставе ученици би савладали основне принципе модуларног програмирања као основа за објектно оријентисано програмирање 

које ће се реализовати у четвртом разреду. Да би настава у блоку могла да се организује на овај начин потребно је да ученици посете рачунарски 

центар, где ће моћи да се упознају са њиховом организацијом, тј координацијом између чланова тима који учествују приликом реализације 

пројекта. 
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Образовни профил:Електротехничар рачунара 

Предмет:Рачунари 

Разред: Трећи 

Службени гласник РС-Просветни гласник: :("Сл. гласник СРС – Просветни гласник", бр. 6/90 и "Сл. гласник РС – Просветни гласник", бр. 4/91, 

7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 

10/2009, 5/2010, 8/2010 - испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015 i 11/2016) 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 70 35 / 30 135 

Недељни 2 1 / / 3 

Циљ и задаци предмета 

Циљ:- Упознавање ученика са различитим врстама и карактеристикама рачунарских система. 

Задаци: 

- Оспособљавање ученика за : - руковање уређајима и рачунарима; 

- откривање,локализацију и отклањање квара на рачунару; 

- обављање послова одржавања система; 

- инсталацију клијентских оперативних система; 

- да препознају, инсталирају и одржавају основне рачунарске компоненте. 

- Упознавање ученика са начинима манипулације базама података. 

- Подстицање заинтересованости код ученика за даљим усавршавањем. 

Активности наставника: 

- Посредовање између ученика и градива ( усмеравање да градиво иде у сусрет ученику, а ученик градиву ); 

- Помоћ у вођењу, и вођење процеса учења; 

- Предавањем , дискусијом и израдомзадатака упознати ученике са основним електронским елементима и склоповима; 

- Оцењивањем проценити ниво постигнућа ученика; 

- Идентификовати  напредак у учењу и постигнућима ученика. 

Активности ученика: 

- Мобилисање претходних знања и искустава; 

- Самостално проналажење информација; 
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- Уочавање, дефинисање и решавање проблема; 

- Индивидуални рад на текстовима из дате области; 

- Јавно саопштавање о неком садржају;  

- Аргументовано дискутовање о проблему из области; 

- Анализа проблема и слободно размишљање и истраживање о датим проблемима у области. 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова 

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Увод  

По завршетку теме ученик ће бити устању 

да 

- се подсети појмова,као што су: податак 

и информација 

- обрада података и уређаји за обраду 

података 

- дискретно представљање података 

- представљање бројних података; -

представљање предзнака броја; 

-сабирање и одузимање целих бројева; 

-фиксни и покретни зарез; 

-BCD бројеви; 

-стандардни кодови; 

-функционалне јединице рачунарског 

система: процесор,меморијски 

подсистем,магистрале,улазно излазни 

подсистем. 

Рачунарство и 

информатика, 

Примена рачунара 

у електротехници, 

Дигитална 

електроника, 

Програмирање. 

10 8 2 

2. Централни процесор  

- зна шта је:управљачка јединица, 

аритметичко-логичка јединица,регистри 

опште намене,управљачки регистри 

микропроцесора;- формати 

инструкција,типови инструкција; 

- унарне,бинарне и сложене операције 

Примена рачунара 

у електротехници. 

12 10 2 



Машинска школа „Радоје Дакић“ 2018 -2022. 

 

 

1351 

- проточно извршавање 

инструкција,Pipeline организација 

процесора 

- CISC приступ,RISC 

приступ,архитектуре процесора из 

фамилије INTELx86. 

3. Меморијски подсистем  

- разуме појмове као што 

су:класификација меморија, параметри 

меморије,организација оперативне 

меморије, статичке и динамичке меморије 

- типови меморијских модула 

- регистарска меморија 

- магацинска меморија 

- асоцијативна меморија 

- кеш меморија;-виртуелна меморија. 

 

22 18 4 

4. 
Улазно излазни 

подсистем 
 

- разуме појмове као што су:компоненте 

улазно-излазног подсистема,начини 

преноса података, управљање улазно-

излазним преносом 

- програмирани U/I, U/I управљан 

прекидима, U/I са директним приступом 

меморији (DMA 

- контролериU/I уређаја, U/I интерфејс, 

U/I магистрале 

- принципи усклађивања брзине рада 

- баферовање 

- периферни уређаји микрорачунара. 

 

20 17 3 

5. 
Повезивање 

компоненти 
 

- разуме појмове као што 

су:магистрала,трансфер на 

магистрали,циклуси читања и уписа 

- системска и локалне 

магистрале,адресирање системских 

 

6 5 1 
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компонената 

- додела магистрале,асинхрона 

магистрала,синхрона магистрала 

- заједничка и дељена магистрала 

- дељена меморија. 

Начини 

оцењивања 

Праћење остварености 

исхода,тестови знања, активност на 

часу, праћење практичног рада, 

самосталног практи- 

чног рада, самостални практични 

рад. 

Укупно::  70 58 12 

Вежбе (35 часова) 

Садржај препоручених вежби је следећи: 

- Делови рачунара:локализација модула и тестирање (14 часова); 

- Архитектура микропроцесора из фамилије INTELx86 (2 часа); 

- Физичка меморија рачунара,меморијски модули (2 часа); 

- Јединица дискете (2 часа); 

- Јединица диска (2 часа); 

- Контролер дискете и контролери тврдог диска (2 часа); 

- Видео систем рачунара (2 часа); 

- Штампачи,скенер (9 часова). 

Блок (30 часова) 

-Предвиђено је да се настава у блоку одржи у току 30 часова.Реализује се у сервисима или рачунским центрима.Ученике треба ангажовати на 

пословима одабира конфигурације,склапања нових и надоградње постојећих конфигурација.Такође,требало би их ангажовати на пословима 

тестирања рачунарских система,анализи квара,поправци и замени делова.Ученик се упознаје са инсталацијом и повезивањем периферних 

уређаја,као и инсталацијом системског и апликативног софтвера. 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

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

- Рачунари за 3.разред представљају увод у саму технику и начин функционисања рачунара; 

- Основа програма је блок шема рачунара; 

- Почиње се са системима за нижу обраду података и наставља се према сложенијим системима.Код система за нижу обраду података,сва 

објашњења се изводе преко блок шема и практичних примера,како би се што лакше схватило функционисање целог рачунара; 
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- При обради меморије проучити прво параметре, а затим нека решења меморије у складу са наведеним параметрима:регистарска,магацинска, 

итд.Користити сваку прилику да се ученици директно упознају са различитим меморијским модулима,њиховим карактеристикама и местима у 

којима се они примењују; 

- Област: улазни уређаји и медијуми за чување података,сада је подељена на два дела ради хомогенизације наставних тема.За сваки од улазно-

излазних уређаја посебно обратити пажњу на функционалну блок шему, карактеристике и начин рада сваког од обрађених уређаја. 

- При обради теме медијуми за чување података,неопходно је да се нагласак стави на принцип рада,начин организације,брзину и капацитет сваког 

од медија. 

 

 

 

 

Образовни профил: Електротехничар рачунара 

Предмет: Електроенергетика 

Разред: Трећи 

Службени гласник РС-Просветни гласник: ("Сл. гласник СРС – Просветни гласник", бр. 6/90 и "Сл. гласник РС – Просветни гласник", бр. 4/91, 

7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 

10/2009, 5/2010, 8/2010 - испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015 i 11/2016) 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 70 / / / 70 

Недељни 2 / / / 2 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ:  

- Стицање знања о електричним постројењима, електричним инсталацијама и електричним машинама у електроенергетици 

Задаци: 

- сагледавање примене електронских уређаја и рачунара у постројењима; 

- овладавање знањима из области електричних инсталација; 
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- стицање знања области из електричних машина;  

- сагледавање примене савремене електронике и микрорачунара у управљању и регулацији електричним машинама. 

Активности наставника: 

- Посредовање између ученика и градива ( усмеравање да градиво иде у сусрет ученику, а ученик градиву ); 

- Помоћ у вођењу, и вођење процеса учења; 

- Предавањем , дискусијом и израдом задатака упознати ученике са основним електронским елементима и склоповима; 

- Омогућити ученицима да сами изводе закључке; 

- Подстицати ученике на учење; 

- Инсистирати на систематичности у раду и поштовању принципа и правила рада; 

- Инсистирати на практичној примени стечених знања; 

- Оцењивањем мотивисати ученике за учење; 

- Оцењивањем проценити ниво постигнућа ученика;  

- Идентифовати  напредак у учењу и постигнућима ученика. 

Активности ученика: 

- Мобилисање претходних знања и искустава; 

- Самостално проналажење информација; 

- Уочавање, дефинисање и решавање проблема; 

- Индивидуални рад на текстовима из дате области; 

- Јавно саопштавање о неком садржају;  

- Аргументовано дискутовање о проблему из области; 

- Анализа проблема и слободно размишљање и истраживање о датим проблемима у области. 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 

Исходи по наставној теми/ 

модулу 
Корелација 

Број 

часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Електрична постројења  

По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да 

- разуме и објасни начин рада 

електрана 

-објасни улогу и начин рада 

турбина 

Основе електротехнике 

физика 

14 9 5 
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-објасни улогу  и значај 

разводних  постројења  

-објасни начине заштите 

постројења 

-објасни значај електричних 

мрежа и како се енергија преноси 

до потрошача 

-објасни и разуме како 

функционишу различите заштите 

електричних мрежа. 

2. Електричне инсталације  

- наведе елементе електричних 

инсталација  

-да објасни улогу свих елемената 

ел. инсталација 

-да објасни како функционишу 

осигурачи,прекидачи и 

прикључни уређаји 

-да објасни шта је напон додира 

и како се штитимо од удара 

струје 

да наведе изворе светлости и 

како они функционишу. 

 

Основе електротехнике 

физика  

14 9 5 
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3. Електричне машине  

- опише основне делове 

трансформатора, асинхроних 

мотора, машина једносмерне 

струје и синхроних машина 

-да објасни начин рада свих  

наведених машина 

-да објасни како се пуштају у рад 

обртне електричне машине 

-да објасни како се регулише 

брзина асинхроних мотора 

-да објасни како се регулише 

брзина мотора једносмерне 

струје 

-да наведе примену свих 

поменутих машина. 

Основе електротехнике 

физика 

42 28 14 

Начини 

оцењивања 

Праћење остварености исхода,тестови 

знања, активност на часу, праћење 

практичног рада, самосталног практи- 

чног рада, самостални практични рад. 

                                                                     Укупно: 70 46 24 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

 

Наставна тема: Електрична постројења 

- Ученике упознати са основним изворима електричне енергије, карактеристичним електранама у нашем електроенергетском систему, 

специфичностима изградње, коришћења, одржавања и перспективама изградње нових електрана.  

-Упознати ученике са основним елементима разводних постројења, примењених у електроенергетском систему од електране до места потрошње 

електричне енергије.  

-Посебно изложити примере примене савремених електронских система и рачунара у процесу производње електричне енергије, надзора рада, 

управљања и регулације карактеристичних система у електранама и разводним постројењима. 

- Током реализације модула увек се придржавати истог принципа: теоретски објаснити појаву или законитост, потврдити је рачу-нски ( тамо где је 

то могуће ) ;  

- Током трајања модула реализовати најмање један тест знања. 
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Наставна тема: Електричне инсталације 

- Посебну пажњу посветити избору проводника, осигурача и прекидача за прикључење карактеристичних електричних уређаја на постојећу 

електричну инсталацију. 

- Приликом упознавања ученика са мерама заштите од удара електричне струје, навести примере из праксе непоштовања прописа и објаснити 

последице по човека и околину.  

-Упознати ученике са применом рачунара у прорачунима и пројектовању електричних инсталација. 

- Током реализације модула увек се придржавати истог принципа: теоретски објаснити појаву или законитост, потврдити је рачу-нски ( тамо где је 

то могуће ) ; 

- Током трајања модула реализовати најмање један тест знања. 

 

Наставна тема: Електричне машине 

-Уупознати ученике са основним конструкционим детаљима класичних електричних машина, а посебно објаснити специфичности конструкције 

малих електричних машина и микромашина. 

-. Принципе рада појединих машина објаснити уз помоћ познатих закона из основа електротехнике. 

- Карактеристике појединих типова машина представити графички, уз што мање математичких израза, са нагласком на добре и лоше стране 

појединих техничких решења. 

-Посебну пажњу посветити савременим малим електричним машинама и њиховој масовној примени у аутоматици, електронским и рачунарским 

уређајима. 

- На крају изучавања сваке од наведених машина ученицима објаснити, а по могућности и показати, савремене начине управљања и регулације 

помоћу електронских уређаја и микрорачунара, како би повезали основна уже стручна знања свог образовног профила и уочили могућност 

примене тих знања у подручју електроенергетике; 

 - Током трајања модула реализовати најмање два теста знања. 
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Четврти разред 

Образовни профил: Електротехничар рачунара 

Предмет: Српски језик и књижевност 

Разред:  Четврти 

„Службени гласник РС-Просветни гласник:" бр. 11/2016 од 26.8.2016. 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок настава Укупно 

Годишњи 96 / / / 96 

Недељни 3 / / / 3 

 

Циљ и задаци предмета 

 

Циљ:      

- проширивање и продубљивање знања о српском језику;  

- унапређивање језичке и функционалне писмености;  

- проширивање и продубљивање знања о српској и светској књижевности, развијање љубави према књизи и читању, оспособљавање за 

интерпретацију уметничких текстова;  

- упознавање репрезентативних дела српске и опште књижевности, књижевних жанрова, књижевноисторијских појава и процеса у 

књижевности;  

- проширивање и продубљивање књижевних знања и читалачких вештина;  

- образовање и васпитање ученика као слободне, креативне и културне личности, критичког ума и оплемењеног језика и укуса.  

-  

Задаци: 

- Настава језика (знања о језику, способност служење језиком и васпитна улога наставе језика). Ученици треба да:  

o овладају знањима о српском књижевном језику;  

o стекну вештине и способности његовог коришћења у општењу са другима, у писменом и усменом изражавању, приликом учења, 

образовања и интелектуалног развоја;  
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o поштују матерњи језик, негују српски језик, традицију и културу српског народа, националних мањина, етничких заједница и других 

народа;  

o унапређују културу језичког општења, у складу са поштовањем расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне 

равноправности, са развијањем толеранције и уважавања различитости и са поштовањем и уважавањем других језика и других култура.  

- Настава књижевности (усвајање књижевних знања, развијање читалачких вештина и афирмисање васпитних вредности путем 

књижевности). Ученици треба да:  

o упознају репрезентативна дела српске књижевне баштине и дела опште књижевности, њихове ауторе, поетске и естетске вредности;  

o негују и развијају читалачке компетенције и интерпретацијске вештине посредством којих ће се упознавати са репрезентативним 

књижевним делима из историје српске и опште књижевности, читати их и тумачити у доживљајној и истраживачкој улози;  

o развијају литерарне афинитете и постану читаоци рафинираног естетског укуса који ће умети да на истраживачки, стваралачки и активан 

начин читају књижевна дела свих жанрова, вреднују их, говоре о њима и поводом њих;  

o усвоје хуманистичке ставове, уверења и систем вредности;  

o оспособе се за поуздано морално просуђивање, опредељивање за добро и осуду насилништва и нечовештва, одбацивање свих видова 

агресивног и асоцијалног понашања и за развијање самосвести и личне одговорности;  

o подстичу на саосећање са ближњима и одговорност према другом;  

o развију врлине разборитости и равнотеже и мудрости.  

- Општи задаци. Ученици треба да:  

o развијају и негују стваралачки и истраживачки дух у процесу учења и у примени стечених знања;  

o развијају и негују методичност и методичка поступања приликом овладавања сложеним и обимним знањима;  

o усаглашено са општим исходима учења, као и усклађено са узрастом и способностима, даље развијају знања, васпитне вредности и 

функционалне вештине које ће моћи да користе у даљем образовању, у професионалном раду и у свакодневном животу;  

o развијају лични и национални идентитет и осећање припадности држави Србији;  

o формирају вредносне ставове којима се чува национална и светска културна баштина;  

o буду оспособљени за живот у мултикултуралном друштву.  

o  

Активности наставника: 

- мотивисање ученике за читање; 

- припремање и благовремено давањеученицима истраживачких задатака као помоћ приликом читања и разумевања  дела; 

- припремање наставних материјала; 

- планирање активности на часу и тока часа; 

- објашњавање, тумачење, анализирање  нових садржаја и појмова; 

- подстицање активног учешћа ученика у раду на часу; 



Машинска школа „Радоје Дакић“ 2018 -2022. 

 

 

1360 

- подстицање креативности ученика; 

- подстицање код ученика критичког развој мишљења и разумевања; 

- подстицањее активног учења; 

- подстицање учника  да повезују знања са другим областима и  ослањају се на претходно искуство; 

- инсистирање на практичној примени стечених знања  

- подстицање одговорности код ученика; 

- упућивање ученика на додатне изворе знања и могућности сазнавања; 

- неговање позитивне климе у одељењу; 

- омогућавање подстицајне средине за рад и учење; 

- охрабрибравање, помагање и подстицање ученика; 

- инсистирање на систематичности у раду и поштовању принципа и правила рада; 

- редовно вредновање рада и постигнућа сваког ученика; 

- самовредновање реализације програма ; 

- планирање новина и измена за следећу школску годину. 

-  

Активности ученика: 

- редовно читање задате лектире; 

- припремње  радних материјала за часове обраде књижевних дела; 

- активно учествовање у дискусијама на часу; 

- активан приступање при излагању новог градива и изради задатака на часу; 

- самостално или уз помоћ наставника запажање, упоређивање, примена и повезивање градива ; 

- израда домаћих задатака; 

- активно учење; 

- тражење додатне подршке за градиво које нису разумели или их  додатно интересује; 

- редовно бележење у свеску свих  најважнијих чињеница и закључакае  са часа; 

- израда писмених задатака, тестова знања, правописних диктата, рецитовање стихова; 

- практична примена стечених знања; 

- повезивање знања са другим областима; 

- ослањање на претходно искуство; 

- самопроцењивање напретка . 

-  
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Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  по 

теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

I 
Проучавање књижевног 

дела 
 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- уочаава на изабрнаим књижевним делима 

естетксе карактеристике дела 

- запажа смисао и задатке књижевности, као и 

улогу књижевне културе у животу човека 

- наведе основне одлике стваралчког и 

теоријског односа према књижевности 

Историја 

Филозофија 

Ликовна култура 

Музичка уметност 

 

10 8 2 

II Савремена књижевност  

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

-  наведе обележја савремене књижевности 

- тумачи књижевна дела износећи доживљаје, 

запажања и образложења 

- изведе закључке о карактеристикама  

песничког језика, мотивима и форми у 

обрађеним делима 

- именује различите прозне врсте и приповедне 

поступке 

- тумачи дело у складу са његовим жанровским 

особеностима 

- интегрише лично искуство током читања и 

тумачења дела 

 

Историја 

Филозофија 

Ликовна култура 

Музичка уметност 

 

33 30 3 

III Лектира  

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- тумачи уметнички свет и стваралачке 

поступке у структури обрађених дела 

- изнесе свој суд о књижевним делима 

користећи стечена знања и сопствена 

запажања 

-  износи став и користи аргументе 

 

16 13 3 
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IV Језик  

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- одреди синтаксичке јединице и њихову 

функцију 

- одреди типове независних и зависних 

реченица, типове напоредних конструкција,  

- разуме појам конгруенције 

- познаје систем глаголских облика 

- примени правописне знаке у складу са 

језичком нормом 

- употреби знаке интерпункције у складу са 

језичком нормом 

страни језик 

17 14 3 

V Култура изражавања  

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

-  изражава размишљања и критички став према 

проблемима и појавама 

- износи став, користи аргументе и процењује 

опште и сопствене вредности у усменом и 

писаном изражавању 

- примени вештину   

- комуникације  

 

17 / 17 

Начини 

оцењивања 

• усмено испитивање 

- индивидуално 

- групна дискусија 

• тест знања 

• домаћи задатак 

• писмени задатак 

• есеј 

• ППТ презентација 

• праћење актиности на часу 

Укупно: 93 65 28 
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Образовни стандарди: 

Основни ниво 

1. Област ЈЕЗИК  

2.СЈК.1.1.1. Има основна знања о језику уопште (шта је језик, које функције има); поштује свој језик и поштује друге језике; 

препознаје стереотипне ставове према језику. Разуме појам текста; разликује делове текста (увод, главни део, завршетак); 

препознаје врсте текстова (облике дискурса); има основна знања из социолингвистике: познаје појмове једнојезичности и 

вишејезичности (и зна одговарајуће језичке прилике у Србији); разуме појам језичке варијативности и препознаје основне 

варијетете.  

2.СЈК.1.1.2. Разликује књижевни (стандардни) језик од дијалекта; зна основне податке о дијалектима српског језика; има 

правилан став према свом дијалекту и другим дијалектима српског језика и према оба изговора српског књижевног језика 

(поштује свој и друге дијалекте српског језика и има потребу да чува свој дијалекат; подједнако цени оба изговора српског 

књижевног језика - екавски и (и)јекавски); има потребу да учи, чува и негује књижевни језик; познаје најважније граматике и 

нормативне приручнике и уме да се њима користи; зна основне податке о месту српског језика међу другим индоевропским и 

словенским језицима; има основна знања о развоју књижевног језика, писма и правописа код Срба.  

2.СЈК.1.1.3. Разликује правилан од неправилног изговора гласа; зна основну поделу гласова; има основна знања у вези са слогом 

и примењује их у растављању речи на крају реда; зна основна правила акценатске норме и уочава евентуалне разлике између 

свог и књижевног акцента.  

2.СЈК.1.1.4. Познаје врсте и подврсте речи; примењује норму у вези с облицима речи у фреквентним случајевима (укључујући и 

гласовне промене у вези с облицима речи); издваја делове речи у вези с облицима речи (граматичка основа и наставак за облик) у 

једноставнијим случајевима; издваја делове речи у вези с грађењем речи (префикс, творбена основа, суфикс) у једноставнијим 

случајевима; препознаје основне начине грађења речи; примењује норму у вези с грађењем речи (укључујући и гласовне промене 

у вези с грађењем речи); примењује постојеће моделе при грађењу нових речи.  

2.СЈК.1.1.5. Правилно склапа реченицу; разликује синтаксичке јединице; разликује активне и пасивне реченице; уме да 

анализира једноставније реченице грађене по основним моделима и проширене прилошким одредбама.  

2.СЈК.1.1.6. Има лексички фонд који је у складу са средњим нивоом образовања; прави разлику између формалне и неформалне 

лексике и употребљава их у складу са приликом; има основна знања о значењу речи; познаје основне лексичке односе 

(синонимију, антонимију, хомонимију); познаје метафору као лексички механизам; нема одбојност према речима страног 

порекла, али их не прихвата некритички и аутоматски; познаје појам термина и фразеологизма; познаје најважније речнике 

српског језика и уме да се њима користи.  

2. Област КЊИЖЕВНОСТ  

2.СЈК.1.2.1. Познаје ауторе дела из обавезног школског програма и локализује их у контекст стваралачког опуса и 

књижевноисторијски контекст.  
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2.СЈК.1.2.2. Познаје књижевнотеоријску терминологију и доводи је у функционалну везу са примерима из књижевних1 и 

неуметничких2 текстова предвиђених програмом.  

2.СЈК.1.2.3. У тумачењу књижевноуметничких и књижевнонаучних дела разликује методе унутрашњег и спољашњег приступа.  

2.СЈК.1.2.4. Уочава и примерима аргументује основне поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевних дела из 

обавезне школске лектире.  

2.СЈК.1.2.5. Уочава основне особине књижевности као дискурса и разликује га у односу на остале друштвене дискурсе.  

2.СЈК.1.2.6. Наводи основне књижевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и 

светске књижевности и повезује их са делима и писцима из обавезне лектире школског програма.  

2.СЈК.1.2.7. Анализира издвојене проблеме у књижевном делу и уме да их аргументује примарним текстом.  

2.СЈК.1.2.8. Користи препоручену секундарну литературу (књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, теоријску) и доводи је 

у везу са књижевним текстовима предвиђеним програмом.  

2.СЈК.1.2.9. На основу дела српске и светске књижевности формира читалачке навике и знања; схвата улогу читања у тумачењу 

књижевног дела и у изграђивању језичког, литерарног, културног и националног идентитета.  
1 Књижевни текстови обухватају књижевноуметничке и књижевнонаучне текстове. 
2 Под неуметничким текстовима подразумевају се текстови из науке о језику и науке о књижевности, научнопопуларни 

текстови из ових области и, по потреби, текстови из медија и других извора погодни за обраду градива из предмета Српски 

језик и књижевност. 

3. Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА  

2.СЈК.1.3.1. Говори разговетно, поштујући ортоепска правила књижевног језика; примењује књижевнојезичку акцентуацију или 

упоређује свој акценат са књижевним и труди се да је с њим усклади; течно и разговетно чита наглас књижевне и неуметничке 

текстове; изражајно чита и казује лакше књижевноуметничке текстове; у званичним ситуацијама говори о једноставнијим 

темама из области језика, књижевности и културе користећи се коректним језичким изразом (тј. говори течно, без замуцкивања, 

поштапалица, превеликих пауза и лажних почетака, осмишљавајући реченицу унапред) и одговарајућом основном 

терминологијом науке о језику и науке о књижевности, прилагођавајући приликама, ситуацији, саговорнику и теми вербална и 

невербална језичка средства (држање, мимику, гестикулацију); говори уз презентацију; има културу слушања туђег излагања; у 

стању је да с пажњом и разумевањем слуша излагање средње тежине (нпр. предавање) с темом из језика, књижевности и 

културе; приликом слушања неког излагања уме да хвата белешке.  

2.СЈК.1.3.2. Говорећи и пишући о некој теми (из језика, књижевности или слободна тема), јасно структурира казивање и повезује 

његове делове на одговарајући начин; разликује битно од небитног и држи се основне теме; саставља једноставнији говорени и 

писани текст користећи се описом, приповедањем и излагањем (експозицијом); уме укратко да опише своја осећања и доживљај 

књижевног или другог уметничког дела; сажето препричава једноставнији књижевноуметнички текст и издваја његове важне 

или занимљиве делове; резимира једноставнији књижевни и неуметнички текст.  
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2.СЈК.1.3.3. У расправи или размени мишљења на теме из књижевности, језика и културе уме у кратким цртама да изнесе и 

образложи идеју или став за који се залаже, говори одмерено, ослања се на аргументе, у стању је да чује туђе мишљење и да га 

узме у обзир приликом своје аргументације; пише једноставнији аргументативни текст на теме из књижевности, језика и 

културе.  

2.СЈК.1.3.4. Користи оба писма, дајући предност ћирилици; примењује основна правописна правила у фреквентним примерима и 

уме да се служи школским издањем Правописа; у писању издваја делове текста, даје наслове и поднаслове, уме да цитира и 

парафразира; саставља матурски рад поштујући правила израде стручног рада (употребљава фусноте и саставља садржај и 

библиографију); саставља писмо - приватно и службено, биографију (ЦВ), молбу, жалбу, захтев, оглас; зна да попуни различите 

формуларе и обрасце.  

2.СЈК.1.3.5. Има способност и навику да у различите сврхе (информисање, учење, лични развој, естетски доживљај, забава...) 

чита текстове средње тежине (књижевноуметничке текстове, стручне и научнопопуларне текстове из области науке о језику и 

књижевности, текстове из медија3); примењује предложене стратегије читања.  

2.СЈК.1.3.6. Разуме књижевни и неуметнички текст средње сложености: препознаје њихову сврху, проналази експлицитне и 

имплицитне информације, издваја главне идеје текста; прати развој одређене идеје у тексту; пореди основне информације и идеје 

из двају или више текстова.  

2.СЈК.1.3.7. Критички промишља књижевни и неуметнички текст средње сложености: разликује објективну/веродостојну 

чињеницу од ауторове интерпретације; процењује (и то образлаже) да ли аутор неуметничког текста износи све потребне 

информације и да ли даје довољне и веродостојне доказе за то што тврди; процењује да ли је аутор текста неутралан или 

ангажован односно пристрастан, и образлаже своју процену; препознаје говор мржње, дискриминације, бирократски језик, и има 

изграђен негативан став према њима; уме у једноставним примерима да понуди алтернативу бирократском језику.  

2.СЈК.1.3.8. Препознаје структуру, различите елементе, стилске одлике (експресивност, сликовитост, метафоричност) књижевног 

и неуметничког текста; препознаје конотативно значење речи у датом контексту и разуме сврху конотативног значења у 

књижевном и неуметничком тексту; одређује значење непознате речи на основу контекста и творбеног модела; разуме значај 

читања за богаћење лексичког фонда.  

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на средњем нивоу у свакој области.  
3 Текстови који су погодни за обраду градива из језика и књижевности. 

Средњи ниво 

1. Област ЈЕЗИК  

2.СЈК.2.1.1. Има шира знања о језику уопште (која су битна својства језика); препознаје јединице и појаве које припадају 

различитим језичким нивоима/подсистемима; има основна знања о писму уопште; има основна знања о правопису уопште 

(етимолошки - фонолошки правопис; граматичка - логичка интерпункција; графема - слово); има основна знања о језицима у 

свету (језичка сродност, језички типови, језичке универзалије). Разуме основне принципе вођења дијалога; разуме појам 
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говорног чина; разуме појам деиксе. Познаје одлике варијетета српског језика насталих на основу медијума и оних који су 

условљени социјално и функционално.  

2.СЈК.2.1.2. Зна основне особине дијалеката српског језика; зна основна правила екавског и (и)јекавског изговора; у 

једноставнијим случајевима пребацује (и)јекавску реч у екавски лик и обрнуто. Смешта развој књижевног језика код Срба у 

друштвени, историјски и културни контекст.  

2.СЈК.2.1.3. Познаје говорне органе и начин на који се гласови производе; зна да дели гласове по свим критеријумима; разуме 

појам фонеме; зна сва правила акценатске норме и уме да прочита правилно акцентовану реч; зна механизме фонолошки 

условљених гласовних промена (једначења сугласника по звучности и по месту творбе, сажимање и асимилацију вокала и 

губљење сугласника).  

2.СЈК.2.1.4. Има шира знања о врстама и подврстама речи; уме да одреди облик променљиве речи и да употреби реч у задатом 

облику; познаје појам морфеме; дели реч на творбене морфеме у једноставнијим случајевима и именује те морфеме; познаје 

основне начине грађења речи; примењује норму у вези с облицима речи у мање фреквентним случајевима.  

2.СЈК.2.1.5. Користи се свим синтаксичким могућностима српског језика; разликује безличне и личне реченице; анализира 

реченице грађене по различитим моделима; има шира знања о синтагми; препознаје основне врсте зависних предикатских 

реченица (типични случајеви); зна основно о напоредним односима, конгруенцији и негацији; разликује врсте независних 

предикатских реченица; разуме појам елипсе; има основна знања о употреби падежа и глаголских облика.  

2.СЈК.2.1.6. Има богат и уразноличен лексички фонд (укључујући и интелектуалну и интернационалну лексику и познавање 

најфреквентнијих интернационалних префикса и суфикса). Тај фонд употребљава у складу с приликом; види језик као низ 

могућности које му служе да изрази индивидуално искуство и усмерен је ка богаћењу сопственог речника; познаје 

хиперонимију/хипонимију, паронимију; разликује лексичке слојеве; познаје метонимију као лексички механизам.  

2. Област КЊИЖЕВНОСТ  

2. СЈК.2.2.1. Интерпретира књижевни текст увидом у његове интеграционе чиниоце (доживљајни контекст, тематско-мотивски 

слој, композиција, ликови, форме приповедања, идејни слој, језичко-стилски аспекти...).  

2.СЈК.2.2.2. Познаје књижевнотеоријску терминологију и књижевнотеоријска знања адекватно примењује у тумачењу 

књижевних дела предвиђених програмом.  

2.СЈК.2.2.3. Разликује методе унутрашњег и спољашњег приступа у интерпретацији књижевноуметничког и књижевнонаучног 

дела и адекватно их примењује приликом разумевања и тумачења ових врста дела.  

2.СЈК.2.2.4. Уочава и образлаже поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевноуметничких и књижевнонаучних 

дела у оквиру школске лектире; процењује да ли је сложенији књижевнонаучни текст (аутобиографија, биографија, мемоари, 

дневник, писмо, путопис...) добро структуриран и кохерентан, да ли су идеје изложене јасно и прецизно; уочава стилске 

поступке у књижевноуметничком и књижевнонаучном тексту; процењује колико одређене одлике текста утичу на његово 

разумевање и доприносе тумачењу значења текста.  
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2.СЈК.2.2.5. Образлаже основне елементе књижевности као дискурса у односу на остале друштвене дискурсе (нпр. 

присуство/одсуство приповедача, приповедни фокус, статус историјског и фиктивног итд.).  

2.СЈК.2.2.6. Приликом тумачења књижевноуметничких и књижевнонаучних дела из школског програма примењује знања о 

основним књижевноисторијским и поетичким одликама стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске 

књижевности.  

2.СЈК.2.2.7. Самостално уочава и анализира проблеме у књижевном делу и уме да аргументује своје ставове на основу 

примарног текста.  

2.СЈК.2.2.8. Активно користи препоручену и ширу, секундарну литературу (књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, 

теоријску) у тумачењу књижевноуметничких и књижевнонаучних дела предвиђених програмом.  

2.СЈК.2.2.9. На основу дела српске и светске књижевности развија читалачке вештине, способности и знања од значаја за 

тумачење и вредновање различитих књижевноуметничких и књижевнонаучних дела и за развијање језичког, литерарног, 

културног и националног идентитета; има изграђен читалачки укус својствен културном и образованом човеку.  

3. Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА  

2.СЈК.2.3.1. Говори у званичним ситуацијама, јавно и пред већим аудиторијумом о темама из области језика, књижевности и 

културе, користећи се књижевним језиком и одговарајућом терминологијом; учествује у јавним разговорима са више учесника; 

процењује слушаоца односно аудиторијум и обликује свој говор према његовим потребама и могућностима; има потребу и 

навику да развија сопствену говорну културу; с пажњом и разумевањем слуша теже излагање (нпр. предавање) с темом из језика, 

књижевности и културе; слуша критички, процењујући говорникову аргументацију и објективност.  

2.СЈК.2.3.2. Саставља сложенији говорени и писани текст (из језика, књижевности или слободна тема) користећи се описом, 

приповедањем и излагањем (експозицијом); у говореној или писаној расправи прецизно износи своје идеје и образлаже свој став; 

труди се да говори и пише занимљиво, правећи прикладне дигресије и бирајући занимљиве детаље и одговарајуће примере; 

уочава поенту и излаже је на прикладан начин; прецизно износи свој доживљај и утиске поводом књижевног или другог 

уметничког дела; сажето препричава сложенији књижевни текст и резимира сложенији књижевни и неуметнички текст на теме 

непосредно везане за градиво; пише извештај и реферат; примењује правописну норму у случајевима предвиђеним програмом.  

2.СЈК.2.3.3. Има способност и навику да у различите сврхе (информисање, учење, лични развој, естетски доживљај, забава...) 

чита теже текстове (књижевноуметничке текстове, стручне и научнопопуларне текстове из области науке о језику и 

књижевности, текстове из медија); има изграђен читалачки укус својствен културном и образованом човеку; примењује сложене 

стратегије читања; бира стратегију читања која одговара сврси читања.  

2.СЈК.2.3.4. Разуме сложенији књижевни и неуметнички текст: препознаје његову сврху; проналази експлицитне и имплицитне 

информације; издваја информације према задатом критеријуму; издваја главне идеје; прати развој одређене идеје; пореди 

информације и идеје из двају или више текстова да би разумео одговарајући значењски или стилски аспект према задатом 

критеријуму; анализира и тумачи оне системе мотивације који се у књижевном делу јављају при обликовању (карактеризацији) 
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ликова и изградњи догађаја (због бољег и потпунијег разумевања значења књижевног дела); тумачи (на нивоу разумевања) 

текстове ослањајући се на други текст/текстове.  

2.СЈК.2.3.5. Критички промишља сложенији књижевни и неуметнички текст: раздваја објективну чињеницу од ауторове 

интерпретације; процењује да ли је аутор текста неутралан или ангажован односно пристрастан, и образлаже своју процену; 

разликује експлицитне и имплицитне ауторове ставове; аргументовано вреднује да ли аутор сложенијег експозиторног или 

аргументативног текста погодног за обраду градива из језика и књижевности износи све потребне информације и да ли даје 

довољне и веродостојне доказе за то што тврди.  

2.СЈК.2.3.6. Процењује да ли је сложенији неуметнички текст погодан за обраду градива из језика и књижевности добро 

структуриран и кохерентан, да ли су идеје изложене јасно и прецизно; уочава стилске поступке у овим текстовима; процењује 

колико одређене одлике текста утичу на његово разумевање.  

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на напредном нивоу у свакој области.  

Напредни ниво 

1. Област ЈЕЗИК  

2.СЈК.3.1.1. Разуме да постоји тесна веза између језика и мишљења; јасан му је појам категоризације; познаје конверзационе 

максиме (квалитета, квантитета, релевантности и начина); разуме појам информативне актуализације реченице и зна како се она 

постиже; јасан му је појам текстуалне кохезије.  

2.СЈК.3.1.2. При подели речи на слогове позива се на правила; акцентује једноставније примере.  

2.СЈК.3.1.3. Има детаљнија знања о морфологији у ужем смислу и творби речи у српском језику (дели реч на творбене морфеме у 

сложенијим случајевима и именује те морфеме).  

2.СЈК.3.1.4. Има детаљнија знања о употреби падежа и глаголских облика; уме да анализира компликованије реченице грађене 

по различитим моделима; познаје специјалне независне реченице; познаје различита решења у вези с конгруенцијом.  

2.СЈК.3.1.5. Има основна знања о речницима и структури речничког чланка.  

2. Област КЊИЖЕВНОСТ  

2.СЈК.3.2.1. Чита, доживљава и самостално тумачи књижевноуметничка и књижевнонаучна дела из обавезног школског 

програма, као и додатне (изборне) и факултативне књижевноуметничке и књижевнонаучне текстове; током интерпретације 

поуздано користи стечена знања о стваралачком опусу аутора и књижевноисторијском контексту.  

2.СЈК.3.2.2. Влада књижевнотеоријском терминологијом и теоријска знања адекватно примењује у тумачењу 

књижевноуметничких и књижевнонаучних дела која су предвиђена школским програмом и других дела ове врсте различитих 

жанрова, изван школског програма.  

2.СЈК.3.2.3. У процесу тумачења књижевноуметничког и књижевнонаучног дела, одабира, примењује и комбинује адекватне 

методе унутрашњег и спољашњег приступа.  

2.СЈК.3.2.4. Уочава и тумачи поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевноуметничких и књижевнонаучних 
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текстова у оквиру школске лектире и изван школског програма; процењује и пореди стилске поступке у наведеним врстама 

текстова.  

2.СЈК.3.2.5. Разуме основне елементе књижевности као дискурса (пореди нпр. присуство/одсуство приповедача, приповедни 

фокус, статус историјског и фиктивног итд.) у односу на остале друштвене дискурсе и та сазнања употребљава у тумачењу 

књижевних дела.  

2.СЈК.3.2.6. Приликом тумачења и вредновања књижевноуметничких и књижевнонаучних дела примењује и упоређује 

књижевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске књижевности.  

2.СЈК.3.2.7. Самостално уочава и тумачи проблеме и идеје у књижевном делу и своје ставове уме да аргументује на основу 

примарног текста и литерарно-филолошког контекста.  

2.СЈК.3.2.8. У тумачењу књижевног дела критички користи препоручену и самостално изабрану секундарну литературу 

(књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, теоријску).  

2.СЈК.3.2.9. На основу дела српске и светске књижевности (у обавезном и сопственом избору) и секундарне литературе шири 

читалачка знања, примењује стратегије читања које су усаглашене са типом књижевног дела и са читалачким циљевима 

(доживљај, истраживање, стваралаштво); развија језички, литерарни, културни и национални идентитет.  

3. Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА  

2.СЈК.3.3.1. Дискутује о сложеним темама из језика, књижевности и културе; дискутује о смислу и вредностима књижевних 

текстова и о сврси и вредностима неуметничких текстова користећи стручну терминологију.  

2.СЈК.3.3.2. Излаже (у званичним ситуацијама, јавно и пред већим аудиторијумом) и пише о темама из области језика, 

књижевности и културе; има развијене говорничке (ораторске) вештине; претпоставља различите ставове аудиторијума и у 

складу с тим проблематизује поједине садржаје; препознаје и анализира вербалну и невербалну реакцију саговорника односно 

аудиторијума и томе прилагођава свој говор; слушајући говорника, процењује садржину и форму његовог говора и начин 

говорења.  

2.СЈК.3.3.3. Композиционо и логички складно пише стручни текст на теме из књижевности и језика, као и новински чланак.  

2.СЈК.3.3.4. Организује, класификује, уопштава и на сличан начин обрађује информације из књижевних и неуметничких текстова 

на основу задатог и/или самостално постављеног критеријума.  

2.СЈК.3.3.5. Продубљено критички промишља сложенији текст: процењује колико сложенији експозиторни текст успешно 

преноси информације публици којој је намењен, уочавајући које информације недостају; издваја доказну грађу на којој аутор 

аргументативног текста заснива своје ставове и одређује средства којима их износи; запажа ауторове грешке у закључивању и 

сл.  

2.СЈК.3.3.6. Процењује стилске поступке у књижевном и неуметничком тексту; пореди стилске поступке у два сложена текста 

(или више њих); тумачи њихову улогу у остваривању естетских и значењских одлика наведених врста текстова.  

2.СЈК.3.3.7. Изграђује свест о себи као читаоцу - развија читалачку ауторефлексију (разуме улогу читања у сопственом развоју; 
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има развијену, критичку свест о својим читалачким способностима...).  

НАПОМЕНА: Због преклапања у више наставних тема/модула  образовни стандарди ће бити прецизније одређени у оперативним 

(месечним)  плановима. 

Начин остваривања програма  

УВОДНА ОБЈАШЊЕЊА  

Зависно од разреда и садржаја годишњи фонд часова наставе овог предмета распоређен је тако да је за подручје књижевност издвојено око 60%, а 

за друга два (језик и култура изражавања) око 40% часова.  

У оквиру тог фонда планирани садржаји се обрађују са око70% часова. Осталих 30% часова предвиђено је за понављање, утврђивање, вежбање и 

систематизовање програма.  

Циљ и задаци чине целину и остварују се током четири године - систематски и континуирано - у свим предвиђеним програмско-тематским 

подручјима и видовима рада.  

Сви садржаји распоређени су по разредима, подручјима, областима и темама уз примену начела поступности, корелације, интеграције и 

примерености узрасту.  

Садржаји књижевности конкретизовани су по разредима, сегментима (књижевност и лектира), а обухватају књижевнотеоријско и 

књижевноисторијско проучавање књижевноуметничких дела и књижевности жанровски распоређених.  

Подручје језик обухвата изучавање језика као система. У садржаје овог подручја уграђени су елементи опште лингвистике и правописа.  

Подручје култура изражавања обухвата облике и врсте у области усменог и писменог изражавања (по разредима). У овој области планиране су 

говорне и писмене вежбе, домаћи задаци и писмени задаци, који треба да се раде наизменично ћирилицом и латиницом.  

Ради што успешније реализације бројних захтева и садржаја неопходна је и стална сарадња наставника српског језика и књижевности с 

наставницима других предмета (историје, сродних општестручних и ужестручних предмета), стручним сарадницима (школским библиотекаром - 

медијатекаром, педагогом, психологом) и органима (стручним активом и већима), родитељима ученика и међуопштинском (регионалном) 

просветно-педагошком службом; такође је корисна сарадња наставника и са одређеним институцијама (народном библиотеком, домом културе, 

биоскопом, локалним новинама, радио-станицом и др.).  

Квалитет и трајност знања, умења, вештина и навика ученика у многоме зависе од принципа, облика, метода и средстава који се користе у 

образовно-васпитном процесу. Због тога савремена настава српског језика и књижевности претпоставља остваривање битних задатака и садржаја 

програма уз максимално могућу мисаону активност ученика (субјеката у настави), поштовање одређених дидактичких принципа (посебно: свесне 

активности ученика, научности, примерености, поступности, систематичности и очигледности), као и адекватну примену оних наставних облика, 

метода, поступака и средстава чију су вредност утврдиле савремена пракса и методика наставе српског језика и књижевности (пре свега: разни 

видови групног и индивидуалног рада примерени могућностима ученика, методе - дијалошка, текстуално-графичке демонстрације и самосталних 

радова ученика, средства - уџбеници, приручници, разне врсте текстова и графичких приказа, графофолије, наставни и други филмови, радио и 



Машинска школа „Радоје Дакић“ 2018 -2022. 

 

 

1371 

телевизијске емисије и сл.). Избор одређених наставних облика, метода, поступака и средстава условљен је, пре свега, наставним садржајем и 

циљевима (образовним, васпитним и функционалним), које треба остварити на једном часу српског језика и књижевности.  

Редовна настава српског језика и књижевности изводи се у специјализованим учионицама и кабинетима за овај предмет, који треба да буду 

опремљени у складу са нормативима за средње стручне школе. Делимично, она се организује и у другим школским просторијама (библиотеци - 

медијатеци, читаоници, аудиовизуелној сали и сл.).  

У настави српског језика и књижевности користе се одобрени уџбеници и приручници и библиотечко-информацијска грађа од значаја за 

остваривање задатака и садржаја програма овог предмета, односно за систематско оспособљавање ученика за самостално коришћење разних 

извора сазнања у настави и ван ње.  

Програм обезбеђује адекватнији однос између часова обраде и других типова часова. Створени су предуслови за креативно испољавање 

наставника и прилагођавање васпитно-образовног рада различитим ситуацијама у пракси, као и за појачавање стваралачке сарадње наставника и 

ученика.  

КЊИЖЕВНОСТ  

Ово програмско-тематско подручје обухвата најзначајнија дела из српске и светске књижевности, која су распоређена у књижевноисторијском 

континуитету од старог века до данас.  

Од историјског континуитета одступа се само у поглављу проучавање књижевног дела, као и у поглављу лектира.  

Наставник српског језика и књижевности у средњим стручним школама треба да пође од претпоставке да је ученик у основној школи стекао 

основна знања:  

- из теорије књижевности: тема, мотив, фабула; лик, карактер; структура прозног књижевног дела; књижевни родови и врсте;основна 

језичкостилска изражајна средства; усмена и писана књижевност; структура лирске песме; стих, строфа, рима, ритам; структура драмског дела; 

дијалог, монолог, драмска врста, драма и позориште, филм, радио-драма, телевизијска драма;  

- из основа сценске и филмске културе: слика, реч, звук, филмска музика, ситуација, радња, јунаци филма, елементи филмског израза, филмске 

врсте, од синопсиса до сценарија; филм, телевизија, књижевност (сличност и разлике).  

Са стеченим знањима, која се у програму средњих стручних школа проширују и продубљују, ученик може активно да учествује у интерпретацији 

књижевног дела.  

Проучавање књижевног дела дато је, такође посебно место у IV разреду, када су ученици зрелији и способнији за упознавање слојевитије 

структуре књижевноуметничког дела и књижевних методологија.  

Интерпретативно-аналитички методички систем је основни вид наставе књижевности и њега треба доследно примењивати приликом упознавања 

ученика са изабраним књижевним делима која су предвиђена програмом. Наравно, не треба очекивати да се сва програмом предвиђена дела 

обрађују на нивоу интерпретације као најпотребнијег аналитичко-синтетичког приступа књижевном делу. Наставник треба да процени на којим 

ће делима радити интерпретацију, а на којим осврт, приказ или, пак, проблемско-стваралачки методички систем.  

Нема сумње да овакав програм књижевности у средњим стручним школама повремено тражи и примену експликативног методичког система када 

се мора чути наставникова реч, и то најчешће приликом давања информација о епохама које се проучавају, као и у свим другим ситуацијама у 
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којима наставник не може рачунати на ученикова предзнања (на пример: основне информације о почецима писмености, да је његов говор модел 

правилног, чистог и богатог језика каквом треба да теже његови ученици).  

Књижевна дела из програма лектира имају равноправан третман са делима из обавезног програма књижевности и обрађују се по истом 

методичком систему. Треба напоменути да се из лектире која је дата по избору ученика и наставника не морају обрадити сви писци, већ 

књижевно дело оног писца за које се опредељују ученици и наставник.  

ЈЕЗИК  

Програм наставе језика у средњим стручним школама конципиран је тако да омогући ученицима стицање знања и о језику као друштвеној појави 

и о језику као систему знакова. Циљ је да ученици, поред знања о свом матерњем језику, стекну и опште лингвистичка односно 

социолингвистичка знања неопходна образованом човеку. Ова општа знања су функционално повезана са наставом матерњег језика. Главни део 

тих знања обрађује се у сегменту општи појмови о језику (на почетку програма за први и на крају програма за четврти разред). Као у уводном 

делу сегмента књижевни језик (у првом разреду) и сегменту језички систем и науке које се њиме баве; али се општи појмови обрађују и током 

целе наставе - у вези са одговарајућим партијама о српском као матерњем језику. Инсистирање на једном теоријски и методички вишем нивоу 

изучавању језичких појава даје нови квалитет настави која обухвата и знања с којима су се ученици сретали у основној школи. Ова знања, поред 

своје општеобразовне вредности и значаја за олакшавање и побољшавање наставе српског језика, треба да послуже и лакшем савлађивању 

градива из страних језика.  

У сегменту програма посвећеног организацији и функционисању језичког система не обрађују се само чисто граматички аспекти језичког система 

већ се обухватају и функционални аспекти. Зато су, између осталог, у синтаксу унети и елементи лингвистике текста и граматике. Посебан је 

значај дат лексикологији (која се надовезује на део о творби речи), и то не само да би ученици стекли више знања о речничком благу свога језика 

него и да би развили правилан однос према разним појавама у лексици.  

У обради свих сегмената програма треба се надовезивати на знања која су ученици стекли током претходног школовања. Међутим, овде није реч 

о простом обнављању и утврђивању раније стечених знања, него о добијању целовите слике о српском језику, и као што је већ речено, о усвајању 

једног квалитативно вишег приступа проучавању језичке организације и језичких законитости.  

Веома је важно да се настава језика повеже са осталим деловима овог наставног предмета. Наиме, ова настава пружа лингвистичка знања која ће 

бити подлога за тумачење језика и стила књижевних дела, с тим што ова дела пружају и одговарајући материјал за уочавање естетске функције 

језика. С друге стране, настава језика се мора повезати и са наставом културе изражавања. Тиме ће лингвистичка знања (о акценатском систему, 

творби речи, лексикологији, синтакси итд.), као и проучавање правописа, допринети да ученици боље и поступније усвоје књижевнојезичку 

норму и да побољшају своје изражајне способности.  

КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА  

Вежбе у усменом изражавању треба у средњим стручним школама да дају одређени степен правилне артикулације, дикције, интонације, ритма и 

темпа у читању и казивању лирског, епског и драмског текста. Ове се вежбе, по правилу, реализују у току обраде књижевног текста на тај начин 

што ће наставник, директно, својим читањем, говорењем или уз помоћ снимка, анализирати одговарајуће елементе правилног усменог 

изражавања како би их ученици уочили. Стечена сазнања трансформишу се у вештине и умења на тај начин што ученици интерпретирањем 
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књижевних текстова настоје да сами достигну одговарајући степен вештине и умења ове врсте. Стечене способности се даље увежбавају 

различитим облицима усменог изражавања ученика (извештавање, расправљање, реферисање и др.). Већина предвиђених облика ове наставе 

непосредно се укључује у наставу књижевности или примене за израду писмених састава.  

 Диференцирање функционалних стилова ваља обављати на узорцима које је наставник одабрао. Да би ученик био оспособљен да свој језик и 

начин изражавања подеси врсти писменог састава (излагања), треба да напише конкретан састав (припреми излагање). Вежбе ове врсте треба 

понављати све док сваки ученик не буде оспособљен да се служи одређеним облицима изражавања. Да би се постигао већи наставни учинак, 

корисно је наћи неопходну психолошку мотивацију. Због тога ученике треба обавестити не само о коначном циљу који се жели постићи 

одређеним системом вежбања него и о сврсисходности појединих парцијалних вежбања која чине интегралну целину. Тако, на пример, ако су 

ученици обавештени да ће следећи писмени задатак бити у форми расправе или приказа, онда и конкретне вежбе треба да буду подређене том 

циљу. Наставник ће на одабраном моделу конкретног облика изражавања показати ученицима његове битне карактеристике, подразумевајући ту 

и примереност језика и стила. После тога ученици у форми домаћег задатка чине прве покушаје да самостално напишу састав одређене врсте. 

Читањем и коментарисањем домаћих задатака ученици се даље оспособљавају у писменом изражавању и овладавању одређеним врстама састава. 

Када је наставник стекао утисак да су сви ученици релативно овладали одређеном врстом писменог изражавања, утврђује час израде школског 

писменог задатка. Резултати таквог поступка показују се у школском писменом задатку, па се на основу њих планира даљи рад на усавршавању 

културе изражавања ученика. Ако више ученика не постигне одређени успех, цео се процес понавља.  

Оквирни број часова који је предвиђен за усмено и писмено изражавање означава укупно време, а не и број вежби у току наставне године 

(препоручује се организовање већег броја краћих вежби с прецизно одређеним циљевима).  

Током наставне године ученицима се дају писмени задаци (у складу са облицима и врстама наведеним у програму културе изражавања). По 

правилу, наставник је обавезан да прегледа и анализира задатке свих ученика. Одабрани задаци (не само најуспешнији) читају се и коментаришу 

на часу (делу часа). Поред писмених, у складу са захтевима програма, наставник даје ученицима и друге врсте конкретних домаћих задатака 

(усмених, практичних - примерених могућностима ученика и њиховој оптерећености разним обавезама).  

Израда школског писменог задатка, по правилу, траје један час. Изузетно, кад то поједини облици писменог изражавања изискују, израда задатака 

може трајати и дуже од једног часа.  
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Образовни профил:Електротехничар рачунара 

Предмет: Енглески језик 

Разред: Четврти 

Службени гласник РС-Просветни гласник:("Сл. гласник СРС – Просветни гласник", бр. 6/90 i "Сл. гласник СРС – Просветни гласник", бр 4/91, 

7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 

10/2009, 5/2010, 8/2010 - испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015 i 11/2016) 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 62 / / / 62 

Недељни 2 / / / 2 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ:  

Ученици: 

- развијају језичке вештине: слушање, читање, говор, писање у оквиру теме  

- активирају и развијају речник у оквиру теме 

- изражавају *комуникативне функције  у оквиру теме 

- стичу и примењују *знања о језику  у оквиру теме 

*  Комуникативне функције 

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 
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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 изражавањеслагања и неслагања 

17. Тражење и давање дозволе 

18. Исказивање честитки 

19. Исказивање препоруке 

20. Изражавање хитности и обавезности 

21. Исказивање сумње и несигурности 

* Знања о језику 

ИМЕНИЦЕ  

Множина сложеница 

Множина именица страног порекла  

Члан (одређени и неодређени) 

Везници 

Повезивање зависне реченице са главном (when, that, while, because, although, though, since, after, as, if, until, as if, as though, so that, in order that)  

Творба речи 

Суфикси за прављење придева (- able, - ary, - ful, - less, - ous, - ic, - ical…) 

Сложенице:именице (breakdown, software, passer- by…) и придеви  (blue- eyed, short- sleeved …)  

ГЛАГОЛИ 

Обнављање обрађених глаголских времена  (Simple and continuous forms) 

Пасивне конструкције  

Must have/ could have/can’t have (спекулисање о прошлости)  

РЕЧЕНИЦА 

Неуправни говор (са слагањем времена, различити типови реченица)  

Погодбене реченице (кондиционал трећи)  

Жеље које се односе на садашњост, прошлост, будућност  (I wish/If only/It’s time /I’d rather) 

Задаци: 

Оперативни задаци на нивоу језичких вештина  

СЛУШАЊЕОспособљавање ученика за разумевање усменог говора. 



Машинска школа „Радоје Дакић“ 2018 -2022. 

 

 

1376 

ЧИТАЊЕОспособљавање ученика за функционално читање и разумевање различитих, узрасно и садржајно примерених врста текстова ради 

информисања, извршавања упутстава и остварења естетског доживљаја (читање ради личног задовољства). 

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

ПИСАЊЕ   Оспособљавање ученика за писање краћих текстова различитог садржаја. 

СОЦИОКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА   Стицање и овладавање социокултурним компетенцијама неопходним за писану и усмену употребу 

језика. 

МЕДИЈАЦИЈА И ПРЕВОЂЕЊЕ   У ситуацији када посредује између особа (вршњака или одраслих) које не могу да се споразумевају, у 

неформалним ситуацијама, сажимајући и делом преводећи,  ученик може да користи  усмену медијацију или писану медијацију и превођење. 

Активности наставника: 

- Даје упутства и објашњења ученицима, бележи и благовремено обавештава ученике о њиховом напретку. 

Активности ученика: 

- Разуме разговетан говор или краћи текст о теми. 

- Учествује у разговору о теми. 

- Може да напише или каже кратке одговоре на питања из дате теме. 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 

Исходи по наставној теми/  

модулу 
Корелација 

Број часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Животне приче и догађаји  

2.СТ.1.5.2 

2.СТ.2.5.2 

2.СТ.1.4.2 

2.СТ.2.4.2 

2.СТ.1.2.5 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.1.4 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.4.4 

На крају наставне теме ученик ће 

бити у стању да: говори о утицају 

рекламирања и укусу хране, 

разуме текст о дану заљубљених и 

одломак из књиге, и употреби 

граматичке јединице: the passive, 

have something done, reported 

speech,   примени знање стечено 

на часовима на конкретним 

примерима кроз вежбу, уз помоћ 

модела напише формално писмо 

(жалбу).Ученик ће бити у стању 

да: на основу урађене контролне 

Српски језик и 

књижевност 

20 10 10 
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вежбе сагледа у којој мери је 

савладао наставне јединице 

обрађене и утврђене на  

претходним часовима. 

2. Свакодневни живот младих 

2.СТ.1.5.2 

2.СТ.2.5.2 

2.СТ.1.4.2 

2.СТ.2.4.2 

2.СТ.1.2.5 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.1.4 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.4.4 

На крају наставне теме ученик ће 

бити у стању да: разуме текст о 

важнимодлукама младих, говори 

о неједнакости, препозна и 

употреби граматичке 

јединице:трећи кондиционал, I 

wish, if only,Must have/ could 

have/can’t have (спекулисање о 

прошлости), Повезивање зависне 

реченице са главном (when, that, 

while, because, although, though, 

since, after, as, if, until, as if, as 

though, so that, in order that), 

примени знање стечено на 

часовима на конкретним 

примерима кроз вежбу, уз помоћ 

модела напише аргументативни 

есеј. 

Ученик ће бити у стању да: на 

основу урађеног писменог задатка 

сагледа у којој мери је савладао 

наставне јединице обрађене и 

утврђене на  претходним 

часовима, на основу урађене 

исправке писменог задатка 

сагледа грешке које је правио и 

научи оно што није знао. 

Српски језик и 

књижевност 

19 8 11 
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3. Друштво и породица 

2.СТ.1.5.2 

2.СТ.2.5.2 

2.СТ.1.4.2 

2.СТ.2.4.2 

2.СТ.1.2.5 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.1.4 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.4.4 

Ученик ће бити у стању да: на 

основу урађеног писменог задатка 

сагледа у којој мери је савладао 

наставне јединице обрађене и 

утврђене на  претходним 

часовима, на основу урађене 

исправке писменог задатка 

сагледа грешке које је правио и 

научи оно што није знао. 

На крају наставне теме ученик ће 

бити у стању да: разуме текст о 

уметницима, говори о уметности 

и фестивалима, препозна и 

употреби граматичке јединице: 

participle clauses, determiners,  

примени знање стечено на 

часовима на конкретним 

примерима кроз вежбу. Ученик ће 

бити у стању да: на основу 

урађене контролне вежбе сагледа 

у којој мери је савладао наставне 

јединице обрађене и утврђене на  

претходним часовима. 

Ученик ће бити у стању да: 

сагледа у којој мери је савладао 

наставне јединице обрађене и 

утврђене на  претходним 

часовима. 

Српски језик и 

књижевност 

15 6 9 

4. Језик струке 

2.СТ.2.2.5 

2.СТ.2.5.2 

2.СТ.2.3.5 

 

Ученик ће бити у стању да: 

прочита и преведе текстове о 

својој струци, одговори на питања 

о текстoвима обрађеним на  

Српски језик и 

књижевност 
8 5 3 
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часовима чија је тема језик 

струке, преприча текстове, 

употреби речи везане за језик 

струке у конкретним примерима. 

Начини 

оцењивања 

усменим путем, контролна вежба, 

писмени задатак, посматрање 

активности на часу 

Укупно: 62 29 33 

 

Образовни стандарди: 

• 2.СТ.1.5.2Саставља кратке, разумљиве реченице користећи једноставне језичке структуре. 

• 2.СТ.2.5.2Правилно разуме и користи већи број сложенијих језичких структура. 

• 2.СТ.1.4.2 Пише приватно писмо о аспектима из свакодневног живота (нпр. Описује људе, догађаје, места, осећања). 

• 2.СТ.2.4.2 У приватној преписци, тражи или преноси информације, износи лични став и аргументе 

• 2.СТ.1.2.5 Разуме кратке адаптиране одломке књижевних дела, и друге поједностављене текстове који се односе на 

цивилизацијске тековине, културу и обичаје свог и других народа. 

• 2.СТ.1.3.7 Излаже једноставне, блиске садржаје у вези са културом и традицијом свог и других народа. 

• 2.СТ.1.1.4Схвата смисао прилагођеног аудио и видео записа у вези с темама из свакодневног живота (стандардни говор, 

разговетни изговор и спор ритам излагања 

• 2.СТ.1.4.4 Пише једноставне текстове према моделу, уз помоћ илустрација, табела, слика, графикона, детаљних 

упутстава. 

• 2.СТ.2.2.5 Проналази специфичне појединости у дужем тексту са претежно сложеним структурама, у коме се износе 

мишљења, аргументи и критике(нпр. новински чланци и стручни текстови). 

• 2.СТ.2.3.5 Излаже већ припремљену презентацију о темама из свог окружења или струке. 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

1. слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом који чита наставник или који ученици чују са звучих записа;. 

2. рад у паровима, малим и великим групама (мини-дијалози, игра по улогама, симулације,  итд.); 

3. мануалне активности (израда паноа, презентација, зидних новина, постера за учионицу или родитеље и сл.); 

4. дебате и дискусије примерене узрасту (дебате представљају унапред припремљене аргументоване монологе са ограниченим трајањем, док 

су дискусије спонтаније и неприпремљене интеракције на одређену тему); 
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Образовни профил: Електротехничар рачунара  

Предмет: Устав и права грађана 

Разред: Четврти 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 32 / / 32 

Недељни 1 / / 1 

Циљ и задаци предмета 

Циљ: Стицање елементарне политичке културе и знања о демократској организацији, положају грађана, учешћу у остваривању моћи и 

политичком животу уопште. 

Задаци:  

- Да проуче све релевантне појмове Устава, закона, других правних феномена, политичких институција И уставних принципа који су обухваћени 

садржином предмета 

- Они сазнају о уставним правима и инструментима и могућностима за учешцће грађана у политичком процесу, односно у остваривању моцћи и 

политичког живота уопште 

- Они разумеју комплексност живота у мултикултуралној заједници и потребу за међусобним поштовањем и поштовањем разлика 

Активности наставника:  

Излази, објашњава, интерпретира, објашњава, даје примјере, поставља питања. 

Активности ученика:  

Слуша, одговара на питања, препознаје, одобрава. 

Ред. број 

теме / 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 

Исходи по наставној 

теми/модулу 
Корелација 

Број 

часова  по 

теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1 Устав и правна држава у РС  

- Ученик схвата значај устава, 

уставности и законитости, као 

и надлежности Уставног суда и 

Са 

социологијом 
8 6 2 
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редовних судова 

2 
Демократија и механизми 

власти у РС 
 

-Ученик треба да зна да се 

носиоци моћи у демократској 

земљи, њеним грађанима, да се 

демократско друштво заснива на 

вишестраначком систему, да су 

избори највиши ниво 

демократије и да држава 

функционише кроз државне 

органе 

Са 

социологијом 
8 6 2 

3 
Грађанин и његова права и 

слободе 
 

-Ученик би требало да схвати 

значај слободе и права у 

друштву, а без њих нема 

демократског друштва и да сазна 

која права и слободе припадају 

њему, као и да зна да тражи 

заштиту у случају кршења, 

односно кршења истих 

Са 

социологијом 
8 5 3 

4 
РС као држава, аутономна и 

локалн самоуправа 
 

- Да се ученик упозна са 

надлежностима АП Војводине, 

регулисаним Уставом РС и 

статусом Косова, према Уставу 

РС, надлежности и облици 

локалне самоуправе у РС 

Са 

социологијом 
8 4 4 

Начини 

оцењивања 

Усменим путем, писмени задатак, 

посматрање активности на часу 
Укупно: 32 21 11 
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Образовни профил: Електротехничар рачунара 

Предмет: Филозофија 

Разред: Четврти 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 64 / / / 64 

Недељни 2 / / / 64 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ: 

Развити свест о потреби активног обликовања сопственог живота и одговорног учествовања у јавном животу. Оспособљење за независно, 

критичко мишљење, формирање сопствених погледа на свет и стицање навике да се водимо вредностима истине, добра  и лепоте, чији смисао 

управо откривамо кроз предмет. Објаснити потребу за као и само развијање умности и моралности. 

Задаци:  

Овладавање знањима о елементима и принципима ваљане мисли као и њихова употреба у процесу сазнања, решавања проблема и организацији 

сопствених мисли. Разумети структуру сазнајних способности, сложени однос језика и мишљења. Развити осетљивост за грешке у доказивању и 

закључивању. Упознати методолошку структуру научног и филозофског истраживања. Упознати се са основним елементима мишљења, 

теоријских позиција, односнима према сазнању. Унапредити властиту жељу за сазнањем као и могућност само-испитивања. Разумети основне 

вредности и њихов међусобан однос. Унапредити усмено излагање мишљења. Упознати различите теорије. Стећи свест о основним начинима 

логичног поступања у потрази за истином. Бити у најрационалнијем односу према сазнању. Преиспитивање различитих опција пре суђења. 

Активности наставника: 

Постављање питања, постављање проблема, подстицање ученичк еактивности, слушање одговора, предавање (излагање), објашњавање, 

исписивање садржаја на табли, корекција погрешних одговора, појашњавање, подстицање мисаоне активности ученика, стварање радне 

атмосфере. 

Активности ученика:: 

Слушање питања, мисаоно представљање проблема, трагање за одговором, анализирање, поређење, уочавање, закључивање, одговарање на 

питања 
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Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 

Исходи по наставној 

теми/модулу 
Корелација 

Број 

часова  по 

теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Увод у филозофију / 

Буђење чуђења код ученика, 

разумевање основних 

филозофских тенденција, 

упознавање основних 

концепција, дисциплна, позиција. 

Способност самосталног 

истраживања изазваног 

филозофским чуђењем. 

Физика, биологија 

4 4 / 

2. Античка филозофија / 

Познавање филозофија античких 

филозофа, развијање критичке 

свести код ученика, развој 

емпатије, овладавање и 

примењивање основних 

филозофских аргументација. 

Критичко сагледавање проблема, 

формулисање сопствених 

хипотеза, разумевање моралних 

побуда, повећање сопствене 

одговорности. 

Математика, физика, 

биологија, историја, политика, 

српски језик 

34 24 10 

3. 
Средњовековна 

филозофија 
/ 

Разумевање односа хришћанства 

и филозофије, дубље 

промишљање о појму 

Бога,упознавање начина 

аргумензовања у прилог Божјег 

постојања, развијање 

толерантности спрам других 

религија и туђег мишљења. 

Историја, физика, 

биологија,политика 

8 4 4 
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4. Модерна филозофија / 

Упознавање са ренесансном 

филозофијом, продубљивање 

античких филозофија, 

разумевање односа филозофије и 

науке, разумевање условљености 

модерне историје филозофијом 

тог доба. Критичко сагледавање 

филозофских проблема. 

Политика, право, биологија 

12 10 2 

5. Савремена филозофија / 

Познавање основних конвепција 

филозофије 19 и 20 века. 

Критичка способност 

сагледавања супротних 

аргументација. Вредносна 

анализа практичних начела. 

Развој способности спекулације о 

филозофским идејама тог доба. 

Примена и креирање нових 

теорија у практичном 

оријентисању појединца. 

Историја, биологија, физика 

6 6 / 

Начини 

оцењивања 

Усмено оцењивање 

Посматрање активности са часа 

Контролна вежба 

Укупно: 64 48 16 
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Образовни профил: Електротехничар рачунара 

Предмет:Физичко васпитање 

Разред: Четврти 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи  62   62 

Недељни  2   2 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ: наставе програма по избору ученика - 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); Задаци: Задаци наставе физичког васпитања су: 

-  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.  

Ученици се на основу својих способности и интереса опредељују за један спорт у коме се обучавају, усавршавају и развијају своје стваралаштво 

током целе школске године. То могу да буду предложене спортске гране и други спортови за које ученици покажу интерес.  

Да би се избор остварио, свака школа је дужна да обезбеди просторне и друге услове за реализацију бар четири спорта.  

На почетку сваке школске године наставничко веће, на предлог стручног већа наставника физичког васпитања, утврђује спортове за који ученици 

те школе могу да се определе.  

Активности наставника: 

Уупознаје ученике са циљевима и исходима наставе / учења, планом рада и начинима оцењивања; даје информације о наставној јединици, 

демонстрира је, прати вежбање ученика, континуирано прати њихов рад и напредак и оцењује их , организује групна такмичења ученика 

Активности ученика: 

Прате  усмено излагање наставника, прате презентовање градива и демонстрацију наставних јединица, вежбају, постављају питања, 

демонстрирају савладано градиво, учествују у групним такмичењима 
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Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. 

РИТМИЧКА 

ГИМНАСТИКА И 

НАРОДНИ ПЛЕСОВИ  

 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- мења корак галопом у свим правцима, полкин 

корак, далеко високи скок, "маказице".  

- покреће тела у месту и у кретању без реквизита и 

са реквизитима, користећи при томе различиту 

динамику, ритам и темпо.  

- примени савладане технике естетског покрета и 

кретања у кратким саставима.  

- Познаје најмање  пет народних плесова. 

Екологија, 

биологија 

20 2 18 

2. 

СПОРТСКА ИГРА ПО 

ИЗБОРУ 

-рукомет 

-фудбал 

-кошарка 

-одбојка 

 

 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- 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 

Екологија, 

биологија 

42 2 40 
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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 активностимаи 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 којме 

вежба, рекреира се и бави се спортом, што преноси 

у свакодневни живот 

Начини 

оцењивања 

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.  

                                                                     Укупно: 62 4 58 
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Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

Програм физичког васпитања је наставак програма физичког васпитања у основној школи, с тим што је усмерен на још интензивније остваривање 

индивидуалних и друштвених потреба у области физичке културе. Ради тога, овај програм заснован је на индивидуализацији процеса физичког 

васпитања:  

- обезбеђује повезивање знања са животом и праксом и каснијим опредељењима ученика;  

- заснован је на изборној настави за коју се ученици определе према свом афинитету и потребама;  

- обавезује школу на остваривање одређених задатака у овој области.  

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА  

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 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;  

мерење и тестирање;  

практична настава.  

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;  
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- 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, 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 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 (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).  
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Образовни профил: Електротехничар рачунара 

Предмет: Математика 

Разред: Четврти 

Службени гласник РС-Просветни гласник: ("Сл. гласник СРС – Просветни гласник", бр. 6/90 и "Сл. гласник РС – Просветни гласник", бр. 4/91, 

7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 

10/2009, 5/2010, 8/2010 - испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015 i 11/2016) 

 

Годишњи и недељни фонд часова   

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 124 / / / 124 

Недељни 4 / / / 5 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ наставе математике је да ученици усвојезнања,развијувештине, формирају ставове потребне за схватање појава и законитости у природи, 

решавање разноврсних задатака из струке и свакодневног живота, наставак математичког образовања и самообразовања и развијање личности 

ученика. 

Задаци наставе математике су: 

- 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 простори разумевање узајамних односа геометријских фигура; 

- Развијање систематичности, уредности, прецизности, темељности, истрајности, критичности у раду; 

- Оспособљавање за примену стечених знања како у математици тако и у осталим предметима; 

- Формирање математичке културе која подразумева свест о универзалности и примени математике и математичког начина мишљења; 

- Развијање способности потребних за решавање проблема и нових ситуација у процесу рада и свакодневном животу. 

Активности наставника: 

- редовно пратити рад и залагање ученика на часу; 

- водити рачуна о индивидуализацији приступу ученику: 

- подстицати ученике да опажају, примењују, препознају, упоређују, изводе закључке,  повезују знања са другим областима и другим 

предметима, решавају проблеме, практично примењују омогућити подстицајну средину за рад и учење; 
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- охрабрује, помаже и подстиче ученике; 

- инсистира на систематичности у раду и поштовању принципа и правила рада; 

- инсистира на практичној примени стечених знања; 

- оцењивањем мотивише ученике за учење; 

- оцењивањем процењује ниво постигнућа ученика. 

Активности ученика: 

- активан приступ при излагању новог градива и изради задатака на часу; 

- практична примена стечених знања; 

- активно учешће у раду; 

- самопроцењивање напретка; 

- навести очекиване активности ученика с обзиром на тему ( запажа, упоређује, примењује, повезује, решава проблем, организује, 

повезује знања са другим областима, ослања се на претходно искуство.... ). 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Функције 

2.MA.1.3.2. 

2.MA.1.3.3. 

2.MA.2.3.4. 

2.MA.2.3.5. 

2.MA.3.3.4. 

- Разликује елементарне функције: 

линеарну, квадратну, степену, 

логаритамску, експоненцијалну, 

тригонометријску и зна да скицира 

графике; 

- Дефинише појам функције, зна шта је 

домен, а шта коодомен; 

- Одређује област дефинисаности 

функције; 

- Одређује нуле функције и разуме 

њихову геометријску интерпретацију; 

- Дефинише монотоност, парност 

функције и разуме примену тога; 

- Дефинише појам асимптота и зна да их 

одреди; 

стручни 

предмети, 

физика, 

механика 

26 10 16 
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- Разуме појам граничне вредности и уме 

да је израчуна; 

- Разуме појам непрекидности функције; 

2. 
Извод функције  

 

2.MA.1.3.3. 

2.MA.1.3.4. 

2.MA.2.3.6. 

2.MA.2.3.7. 

2.MA.3.3.5. 

- Дефинише појам прираштаја функције; 

- Рачуна изводе елементарних функција 

према дефиницији; 

- Познаје таблицу извода и уме да је 

примени; 

- Зна правила извода и уме да их 

примени; 

- Зна како се рачуна извод сложене 

функције; 

- Повезује појам извода са брзином и 

тангентом криве; 

- Уме да примени извод код испитивања 

функције( монотоност, конвексност); 

- Дефинише појам диферинцијала и на 

основу њега уме да апроксимира 

функцију; 

стручни 

предмети, 

физика, 

механика 

26 11 15 

3. Интеграли 
2.MA.2.3.8. 

2.MA.3.3.6. 

- Разуме појам интеграла и повезује га са 

појмом извода; 

- Уме да примени таблицу интеграла; 

- Примењује метод смене код интеграла и 

свођење на таблични интеграл; 

- Примењује парцијалну интеграцију; 

- Решава нејједноставније 

диференцијалне једначине; 

- Дефинише појма одређеног интеграла и 

то разуме геометријски; 

- Наводи Њутн-Лајабницову формулу и 

уме да је примени; 

стручни 

предмети 
22 8 14 
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- Примењује метод смене и парцијалне 

интеграције код одређеног интеграла и 

уме да промени границе; 

- Примењује одређени интеграл на 

рачунање површине и запремине 

одређених теле; 

4. 
Комбинаторика 

 

2.MA.1.4.1. 

2.MA.2.4.1. 

2.MA.3.4.1. 

- Повезује комбинаторику са примерима 

из свакодневног живота; 

- Разликује појам комбинације, 

пермутације и варијације; 

- Дефинише појам факторијела; 

- Зна биномни образац и уне да га 

примени; 

- Одређује произвољан члан у биномном 

развоју; 

 12 5 7 

5. Вероватноћа и статистика 

2.MA.1.4.3. 

2.MA.1.4.5. 

2.MA.2.4.3. 

2.MA.2.4.4. 

2.MA.3.4.2. 

2.MA.3.4.3. 

- Дефинише случајан догађај; 

- Разуме појам вероватноће; 

- Разликује условну вероватноћу и 

независне догађаје; 

- Зна формуле нормалне, биномне и 

Пуасонове расподеле и уме да их 

примени; 

- Дефинише појам средње вредности и 

дисперзије; 

- Разуме значај статистике у 

свакодневном животу; 

- Уме табеларно да прикаже статистичке 

податке; 

- Зна статистички да обради добијене 

податке; 

финансије, 

статистика 
26 12 14 
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6. 
Писмени задаци са 

исправком 
   12  12 

Начини оцењивања 

1. усмену проверу знања; 

2. писмене задатке; 

3. контроолне вежбе; 

4. посматрање активности на 

часу. 

Укупно: 124 46 78 

 

Образовни стандарди: 

2.МА.1.3.2. Разуме појам, израчунава вредност, користи и скицира график линеарне, квадратне, степене, експоненцијалне, логаритамске и 

тригонометријских функција синуса и косинуса. 

2.МА.1.3.3. Анализира графички представљене функције (одређује нуле, знак, интервале монотоности, екстремне вредности и тумачи их у 

реалном контексту).  

2.МА.1.3.4. У функцијама које су представљене графички или табеларно, анализира, примењује и приближно израчунава брзину промене помоћу 

прираштаја.* 

2.МА.1.4.1. Пребројава могућности (различитих избора или начина) у једноставним реалним ситуацијама 

2.МА.1.4.3. Разуме концепт вероватноће и израчунава вероватноће догађаја у једноставним ситуацијама. 

2.МА.1.4.5. Разуме појмове популације и узорка, израчунава и тумачи узорачку средину, медијану и мод.* 

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

2.МА.2.3.5. Разуме концепт непрекидности и израчунава једноставне граничне вредности функција.  

2.МА.2.3.6. Разуме концепт извода функције и примењује га у проблемским ситуацијама.*  

2.МА.2.3.7. Решава проблеме минимума и максимума користећи извод функције.  

2.МА.2.3.8. Разуме концепт одређеног интеграла и његову примену у једноставнијим ситуацијама. 

2.МА.2.4.1. Примењује правила комбинаторике за пребројавање могућности (различитих избора или начина). 

2.МА.2.4.3. Разуме концепт дискретне случајне величине и израчунава очекивану вредност, стандардно одступање и дисперзију(варијансу).*  

2.МА.2.4.4. Разуме значај вероватноће у тумачењу статистичких података.* 

2.МА.3.3.4. Израчунава граничне вредности функција и решава проблеме користећи својства непрекидности функција.  

2.МА.3.3.5. Решава проблеме и доноси закључке анализирајући функције користећи диференцијални рачун.  

2.МА.3.3.6. Решава проблеме применом интегралног рачуна (површине равних фигура,  

запремине тела, дужине кривих, функција расподеле и својства случајних  
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променљивих). 

2.МА.3.4.1. Решава сложеније комбинаторне проблеме.  

2.МА.3.4.2. Решава проблеме и доноси закључке у ситуацијама неизвесности користећи методе вероватноће и статистике.*  

2.МА.3.4.3. Зна појам функције расподеле, појам непрекидне случајне величине и нормалне расподеле. 

Начин остваривања програма :  

Настава се изводи са целим одељењем у учионици . 

Поред обавезних писмених  задатака реализују се и писмене провере знања у облику тестова и контролних вежби.  

У реализацији садржаја програма  

поред традиционалних метода  дијалошка са фронталним  

обликом рада  комбинују се и различите методе активног учења ,учење кроз пажљиво  

конструисане активности, учење кроз рад, извршавање задатака и личну акцију која треба да доведе  до постављених исхода на основу којих се 

врши вредновање рада ученика. 

 

 

 

 

Образовни профил: Електротехничар рачунара 

Предмет: Грађанско васпитање 

Разред: Четврти 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 35 / / / 35 

Недељни 1 / / / 1 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ: Подстицање одговорног односа према даљем професионалном образовању, усавршавању и тражењу посла 

Задаци: Наставник даје кратко образложење шта значи појам професионално  развоја поткрепљено сопственим примерима и примерима које 

ученици наведу 
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Ред. 

број 

теме/мо

дула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 

Исходи по наставној 

теми/модулу 
Корелација 

Број 

часова  по 

теми/моду

лу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1-4 

-Уводни час 

-Људска права и слободе 

-Упознавање извора информација 

-Јавна информација, приступ информацијама – 

основна правила 

 

-Сагледавање проблематике 

ограничења у приступу 

информацијама од јавног 

значаја 

Социологија 10  

Обрада 

новог 

градив

а 

5-8 

-Процедура подношења захтева за приступ 

информацијама 

-Процедура подношења захтева за приступ 

информацијама 

-Заштита права на информисање – улога 

повереника 

-Медији као извор информација – питање 

веродостојности 

 

-Сагледавање проблематике 

ограничења у приступу 

информацијама од јавног 

значаја 

Социологија 10  

Обрада 

новог 

градив

а 

9-13 

-Разумевање и тумачење медијских порука 

-Механизми медијске манипулације 

-Утицај тачке гледишта на објективност 

информација 

-Селекција информација: објективност као 

одговорност 

- Селекција информација: објективност као 

одговорнос 

 

-Сагледавање проблематике 

ограничења у приступу 

информацијама од јавног 

значаја 

Социологија 10  

Обрада 

новог 

градив

а 

14-18 

- Улога медија у савременом друштву 

- Планирање каријере и улазак у свет рада 

 

 

-Сагледавање проблематике 

ограничења у приступу 

информацијама од јавног 

значаја 

Социологија 5  

Обрада 

новог 

градив

а 

Начини 

оцењивања 
 Укупно: 35   
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Образовни профили: Електротехничар рачунара 

Предмет: Верска настава –Православни катихизис 

Разред: Четврти 

Службени гласник РС - Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 32 \ \ \ 32 

Недељни 1 \ \ \ 1 

 

Циљ и задаци предмета 

 

Циљ: наставе у четвртом разреду јесте да се кроз развијање задатих тема ученицима укаже на то да историја има свој циљ и да се тај циљ састоји 

у томе да створени свет постане Царство Божије, односно да се превазиђе смрт. 

Задаци: наставе православног катихизиса су да ученици: 

уоче да историју ствара Бог са човеком као слободним бићем, са једним конкретним циљем; 

испитујући историјске догађаје, проникну у њихов крајњи смисао; 

уоче да се у делима људи огледа тежња за личним и бесмртним животом; 

науче да оцењују историјске догађаје на основу тога колико они дају правилан одговор на проблем превазилажења смрти у природи и слободног 

постојања човека као личности; 

упореде Литургију и литургијски начин постојања света са истином која подразумева превазилажење смрти и постојање човека као личности, као 

апсолутног и непоновљивог бића; 

уоче да православна уметност приказује свет не онаквим какав је сада, смртан и пролазан, већ какав ће бити у будућем Царству; 

стекну свест о томе да Црква није од овога света, али да је у свету и да постоји ради спасења света. 

Активности наставника: 

Излаже наставну јединицу усмено, презентује градиво презентацијом, прати рад ученика, припрема наставне материјале, саставља задатке за рад, 

прати рад ученика, процењује њихове активности и постигнућа и оцењује их. 

Активности ученика: 

Прате  усмено излагање наставника, прате презентовање градива и наставних јединица, вежбају са припремљених наставних материјала, 

постављају питања, презентују савладано градиво. 
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Ред. број 

теме/мо

дула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  по 

теми/моду

лу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Увод  

Ученик ће моћи да сагледа садржаје којима 

ће се бавити настава Православног 

катихизиса у току 4. године 

средњошколског образовања; моћи да уочи 

какво предзнање градива Православног 

катихизиса има из обрађеног у претходном 

разреду; бити мотивисан да похађа часове 

православног катихизиса. 

 1 1 0 

2. За живот света  

Ученик ће моћи да препознаје елементе 

свете Литургије; моћи да препозна да је 

благодатно искуство Литургије предокушај 

Царства Божјег; моћи да назре космолошки 

и есхатолошки карактер Литургије; моћи да 

тумачи литургијску молитву после светог 

Причешћа; моћи да схвати да се 

Причешћем задобија отпуштење грехова, 

љубав нелицемерна, смелост према Богу, 

усвојење Царства Божјег. бити свестан да 

се његов живот у Цркви не ограничава на 

време служења свете Литургије. 

Српски језик  

Историја 

Ликовна 

култура 

Музичка 

култура 

Екологија 

Грађанско 

васпитање 

Социологија 

Филозофија 

Психологија 

9 5 4 

3. 
Историја и есхатологија 

у Цркви 
 

Ученик ће моћи да схвати да историја има 

есхатолошко усмерење; моћи да схвати 

разлог за гоњење хришћана у римском 

царству; моћи да схвати да нема суштинске 

разлике између светосавског и хришћанског 

етоса; моћи да наброји неке српске 

светитеље и да објасне како су они служили 

Богу и ближњима; моћи да доведе у везу 

Српски језик  

Историја 

Ликовна 

култура 

Музичка 

култура 

Екологија 

Грађанско 

12 10 2 
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виђење таворске светлост са исихастичком 

праксом; бити свестан могућности 

мистичког опита заједнице са Богом.  

васпитање 

Социологија 

Филозофија 

Психологија 

4. 
Хришћанство у 

савременом свету 
 

Ученик ће постати свестан да је егоизам 

суштински проблем човековог друштва, јер 

разара заједницу; моћи да критички 

вреднује проблеме савремене цивилизације 

у светлу искуства Цркве (савремено 

схватање слободе, љубави, другог човека); 

моћи да промишља о разлозима постојања 

болести и како се носити са њима са 

православног становишта; моћи да схвати 

да су болести зависности последица 

неиспуњености смислом и правим 

животним садржајима; бити свестан да 

личност ниједног човека не сме да буде 

сведена на предмет, ствар или број;  бити 

свестан значаја јединствености, вредности и 

непоновљивости сопоствене личности и 

личности других људи;  бити свестан да је 

деперсонализација исто што и 

десакрализација човека; моћи да увиди да је 

лек против опредмећења човека – искуство 

Цркве и да личност не  постоји без 

заједнице слободе и љубави;  да схвати да 

је насиље немогуће ако је други за мене 

личност 

Српски језик  

Историја 

Ликовна 

култура 

Музичка 

култура 

Екологија 

Грађанско 

васпитање 

Социологија 

Филозофија 

Психологија 

8 7 1 

5. 
Тачно изложење 

православне вере 
 

Ученик ће моћи да уочи у којој мери је 

напредовао и савладао градиво 

Православног катихизиса 

Српски језик  

Историја 

Ликовна 

култура 

2 1 1 
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Музичка 

култура 

Екологија 

Грађанско 

васпитање 

Социологија 

Филозофија 

Психологија 

Начини 

оцењивања 

Усмено испитивање,  

писмено испитивање, 

посматрање понашања  ученика 

Укупно: 32 24 8 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

Катихизација (веронаука, изучавање истине вере) јесте литургијска делатност. То значи да је она заједничко дело катихете (вероучитеља) и 

његових ученика. Свака истина вере предаје се и преноси као реалност самога живота, као опис искуства, првенствено као реалност живота у 

Цркви и опис њеног искуства. Нема и не може бити апстрактних истина и аксиома. Катихеза ("веронаука") не постоји ради гомилања података и 

информација или у служби теоретског "знања о вери" него као мистагогија, увођење у праксу живота и отварање могућности да ученик и лично 

усвоји искуство Цркве кроз слободно учешће у њеном животу, првенствено у њеној Литургији. 

Наставни процес ће имати свој пуни смисао и успех заједничким учешћем катихете (вероучитеља) и његових ученика у Литургији и у свим 

облицима и изразима живота у Цркви. 

Катихета (вероучитељ) дужан је да помогне својим ученицима да превазилазе неповерење према другима и да се истовремено ослобађају 

претеране и нездраве заокупљености собом и својим стварним и привидним проблемима. Часови катихизиса (веронауке) биће, следствено, 

усмерени на изграђивање поверења, љубави и заједништва међу ученицима у одељењу и у школи, као и у односу према људима уопште. 

Развијање овакве животне оријентације код ученика биће праћено и неговањем осећања одговорности за животну средину и за природу као 

целину. 

Притом ученици треба да осете да остваривање јединства са другима нипошто не значи опасност по њих, понајмање пак значи укидање личне 

различитости и особености. Напротив: прихватајући једни друге и показујући узајамну љубав, млади - и сви људи - истовремено чувају, поштују 

и унапређују своју и туђу личност, односно личну самосвојност сваког појединца. 

У складу са оваквим циљем наставног процеса, при обради наставних јединица - заступљеној и овде, као и у основној школи, првенствено на 

динамичан начин и дијалошким методом - треба ставити нагласак више на доживљајно, а мање на сазнајно, више на формативно, а мање на 

информативно. Циљ ће бити постигнут ако ученик, уз несебичну и ненаметљиву помоћ свога катихете, открије и себе и друге као непоновљиву 
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вредност, а свој животни програм дефинише као трајни подвиг прихватања и поштовање других, стицања поверења и љубави према њима. 

Притом би он спонтано препознао Цркву као простор остваривања личности и заједнице, а једног у Тројици Бога као извор и пуноћу тога датог и 

задатог животно-вредносног програма. 

Опште напомене 

Оно што је најважније и што је основни циљ катихизиса јесте то да ученици постану чланови Литургијске заједнице. Јер, Литургија, као живо 

присуство Христа и као икона вечног постојања природе и човека, треба да дâ ипостас, односно да оцрквени и да дâ смисао нашем историјском 

живљењу. Зато треба, кад год је то могуће, ученике доводити, или упућивати на Литургијска сабрања. 

У току сваке године, конкретно пре свих наилазећих великих празника, како Господњих, тако и Богородичиних и светитељских, треба упознати 

ученике са историјом настанка празника и садржином догађаја који се славе. Кад је реч о светитељским празницима посебну пажњу треба 

обратити Србима светитељима: Св. Сави, Св. Симеону, на празник Видовдан итд. Ученици би требало да се упознају и с личностима светитеља 

које славе као Крсну славу. (У ту сврху треба пре свега користити житија тих светитеља која се могу наћи у: Јустин Поповић, Житија светих, 

Ћелије, Ваљево, а затим и осталу пригодну литературу). 

Такође, пре почетка Васкршњег поста, треба упознати ученике с његовом садржином и циљем, као и са богословском подлогом поста и његовом 

важношћу за човека. (Најпогоднија литература за то јесте: А. Шмеман, Велики пост, Крагујевац, последње издање.) 

 

 

 

 

Образовни профил: Електотехничар рачунара 

Предмет:  Економика и организација предузећа 

Разред: Четврти 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 62 / / / 62 

Недељни 2 / / / 2 
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Циљ и задаци предмета 

 

Циљ:   

наставе предмета економика и организација предузећа је стицање знања из организације рада у предузећу, упознавање са економским појмовима, 

правилима и принципима понашања у предузећу, упознавање са основним стандардима из подручја система квалитета.  

Задаци:  

наставе предмета су: 

− стицање знања из области организације рада предузећа; 

− овладавање знањима из области система квалитета; 

− упознавање са одређеним појмовима из области предузетништва и менаџмента; 

− стицање знања о средствима и изворима средстава у предузећу; 

− упознавање са економским принципима пословања; 

− стицање знања из организације производње; 

− упознавање система квалитета и стандардизације у тој области; 

− овладавање знањима о токовима вредности у предузећу, као и трошковима пословања предузећа. 

 

Активности наставника:  

Да објасни одређену наставну тему и укаже на значај  те теме. 

 

Активности ученика: 

 Пажљиво праћење и активно укључивање у обрађивање наставне теме. 

 

 

Ред. 

број 

теме/мо

дула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 

Исходи по наставној 

теми/модулу 
Корелација 

Број часова  по 

теми/модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1 Увод   
 

2 2 0 
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2 Предузеће   
Сви стучни предмети и 

модули 6 4 2 

3 Средства и извори средстава   
Сви стучни предмети и 

модули 6 4 2 

4 Токови вредности у предузећу   
Сви стучни предмети и 

модули 4 2 2 

5 Трошкови у предузећу   
Сви стучни предмети и 

модули 9 7 2 

6 Резултати пословања   
Сви стучни предмети и 

модули 3 2 1 

7 Економски принципи пословања   
Сви стучни предмети и 

модули 7 5 2 

8 Функције предузећа   
Сви стучни предмети и 

модули 8 6 2 

9 Организација производње   
Сви стучни предмети и 

модули 6 5 1 

10 Основе система квалитета   
Сви стучни предмети и 

модули 8 6 2 

11 
Управљање посебним подручјима у 

предузећу 
  

Сви стучни предмети и 

модули 3 2 1 

Начини 

оцењивања 

Усмено одговарање 

Тестови 
                                                                     Укупно: 62 45 17 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 
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На почетку теме ученике упознати са циљевима и исходима наставе, односно учења, планом рада и начинима оцењивања. 

Облици наставе: Теоријска настава. 

Место реализације наставе: Теоријска настава се реализује у учионици.  

Препоруке за реализацију наставе: Програмски садржаји економике и организације предузећа су организовани у тематске целине за које је  

наведен оријентациони број часова за реализацију. Наставник, при изради оперативних планова, дефинише степен прораде садржаја и динамику 

рада, водећи рачуна да се не наруши целина наставног програма, односно да свака тема добије адекватан простор и да се планирани циљеви и 

задаци предмета остваре. При томе, треба имати у виду да формирање ставова и вредности, као и овладавање вештинама представља 

континуирани процес и резултат је кумулативног дејства целокупних активности на свим часовима што захтева већу партиципацију  ученика, 

различита методска решења, велики број примера и коришћење информација из различитих извора. 

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

треба оспособљавати за: самостално проналажење, систематизовање и коришћење информација из различитих извора (стручна литература, 

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

предмета са свакодневним искуством, садржајима других предмета и др.); тимски рад; самопроцену; презентацију својих радова и групних 

пројеката и ефикасну визуелну, вербалну и писану комуникацију. 

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

информације, а оцењивање ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују 

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

Дозвољено одступање од програма је 20%, али га мора да одобри одговарајући стручни орган школе. 

 

У УВОДНОМ делу ученици треба да се упознају са основним економским појмовима и категоријама из области економике и организације 

предузећа. Да би приближили ученицима појмове, категорије, појаве, циљеве и задатке економске науке, могуће је извршити корелацију са 

другим наукама и научним дисциплинама. 

При реализацији поглавља ПРЕДУЗЕЋЕ треба објаснити основне категорије предузећа. Посебно треба указати на типичне карактеристике 

појединих организационих облика предузећа, како би се јасније уочиле њихове специфичности. При томе ученицима давати примере из праксе, да 

би лакше схватили суштину елемената, карактеристика, задатка и врста предузећа. 

Поглавље СРЕДСТВА И ИЗВОРИ СРЕДСТАВА требало би објаснити помоћу илустрација, скица и шема. Пожељно је изабрати предузећа 

из области саобраћаја - железнички, птт, друмски, телекомуникација, производње електричне енергије или неко друго предузеће из непосредне 

производње материјалних добара. У објашњењима нагласити основне разлике у поделама средстава, карактеристикама између основних и 

обртних средстава, специфичностима амортизације, обрачуна амортизације, врстама производних капацитета, изворима средстава и контролом 

коришћења средстава. 

У делу који анализира ТОКОВИ ВРЕДНОСТИ У ПРЕДУЗЕЋУ ученицима треба указати на значај ове теме за успех пословања предузећа. У 

овом делу треба ближе одредити садржину ангажовања средстава, који су њени циљеви и циклуси, као и значај коефицијента ангажовања 
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средстава. За успех пословања предузећа један од најважнијих услова је рационално коришћење расположивих ресурса предузећа као и 

коришћење предности тржишта уз избегавање ризика и опасности у окружењу, тј. ефикасност и ефективност пословања. Такође у излагању овог 

поглавља треба извршити ближа повезивања са наредним поглављем, тако што би се наглашавао значај и улога ангажовања средстава у 

функционисању предузећа. 

У делу ТРОШКОВИ У ПРЕДУЗЕЋУ треба истаћи место и значај трошкова за успех пословања предузећа. Посебну важност дати суштини 

успешног пословања (уштеде у појединим врстама утрошака, трошкова и односу према ценама и сл.). Неопходно је нагласити поделу трошкова и 

реаговање трошкова на промену обима производње. У излагању ове материје потребно је користити шеме, цртеже, графиконе и друге начине 

интерпретације који помажу јаснијем разумевању градива. У остваривању резултата пословања предузећа, један од приоритетних задатака је 

тежња да се уз минималне трошкове постигну максимални резултати. Велики број фактора рада, средстава за рад и предмета рада утичу на 

парцијалне економске принципе као што су: продуктивност, економичност и рентабилност. Ученици би из овог поглавља требало да се оспособе 

знањима из ове области и тако науче да на економски начин размишљају о постизању економског успеха помоћу примене различитих економских 

принципа. У остваривању овог дела користити методе и моделе за израчунавање продуктивности, економичности и рентабилности, као и шеме за 

њихово исказивање. 

У делу РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА потребно је навести карактеристике појединих облика исказивања вредности резултата. Посебно треба 

нагласити предности и недостатке појединих врста исказивања резултата и како примена економских принципа може утицати на вредности 

резултата пословања. 

Поглавље ФУНКЦИЈЕ ПРЕДУЗЕЋА представља један од најважнијих делова организације предузеће. У сагледавању организационе 

структуре предузећа и даље се тежи ка подстицању остваривања квалитета пословања предузећа. Поједине функције предузећа као што су 

управљање, руковођење и извршење су од стратешког значаја за успех у пословању. Код секундарних функција посебну пажњу посветити 

планирању, организовању, набавци и продаји. 

Поглавље ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОИЗВОДЊЕ, као најзначајнија функција предузећа, треба детаљније да буде обрађена, како са становишта 

припреме, видова и реализације. 

У савременом начину привређивања присутна је тенденција све сложенијих захтева корисника производа у погледу квалитета. Из тих 

разлога формулисани су стандарди система квалитета и упутства која допуњују важеће захтеве квалитета за производ или услугу. Пожељно је 

ученике упознати са важећим стандардима из ове области: њиховим значајем, карактеристикама и применом.  

Поглавље УПРАВЉАЊЕ ПОСЕБНИМ ПОДРУЧЈИМА У ПРЕДУЗЕЋУ обухвата само нека од најважнијих подручја, као што су: набавка, 

продаја, маркетинг, финансије. С обзиром на предвиђени фонд часова, ученици треба да се упознају са основним карактеристикама управљања у 

појединим подручјима. 

Кроз реализацију садржаја програма ЕКОНОМИКЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРЕДУЗЕЋА - наставници треба да презентују и све важеће 

промене, тако да би настава добијала актуелни смисао. Такође, кроз садржаје програма неопходно је да ученици самостално или тимски раде 

примере који се могу илустровано, шематски и графички приказивати из појединих тематских и наставних области, уз пратећу документацију. 
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Образовни профил:Електротехничар рачунара 

Предмет: Програмирање 

Разред: Четврти 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова   

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 62 62 / 30 154 

Недељни 2 2 / / 4 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ наставног предмета програмирање је оспособљавање ученика за програмирање основних алгоритамских корака на вишем програмском 

језику и писање програма различитих типова сложености. 

Задаци наставе предмета су: 

− обучавање за различите технике програмирања и коришћење одговарајућих програмских језика; 

− развијање иницијативе за формализацију и уопштавање различитих задатака и поступака решавања помоћу алгоритама; 

− обучавање ученика за правилну анализу алгоритама и програма ради отклањања формалних и логичких грешака; 

− оспособљавање за програмирање основних алгоритамских корака на вишим програмским језицима и писање програма различите 

сложености; 

− упознавање структуре и организације података и начина формирања, ажурирања и одржавања датотека; 

− упознавање ученика са основним концептима објектне парадигме и њиховим погодностима; 

− оспособљавање ученика да пише структуиране, затим модуларне и на крају објектно оријентисане програме. 

Активности наставника: 

- редовно пратити рад и залагање ученика на часу; 

- водит рачуна о индивидуалним особинама  ученика; 

- подстиче ученике да опажају, примењују, препознају, упоређују, изводе закључке,  повезују знања са другим областима и другим 

предметима, решавају проблеме, практично примењују омогућити подстицајну средину за рад и учење; 

- охрабрује, помаже и подстиче ученике; 

- инсистирати на систематичности у раду и поштовању принципа и правила рада; 
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- инсистиратина практичној примени стечених знања; 

- оцењивањем мотивише ученике за учење; 

- оцењивањем процењује ниво постигнућа ученика; 

Активности ученика: 

- активан приступ при излагању новог градива и изради задатака на часу; 

- практична примена стечених знања; 

- активно учешће у раду; 

- самопроцењивање напретка ; 

- навести очекиване активности ученика с обзиром на тему ( запажа, упоређује, примењује, повезује, решава проблем, организује, 

повезује знања са другим областима, ослања се на претходно искуство.... ) 

 

Теорија 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрад

а 

Остали 

типови 

часова 

1. 
Полудинамичке и динамичке 

структуре података 
 

- разликује динамичку и 

полудинамичку структуру; 

- формира полудинамичку структуру 

стек и познаје операције за рад са 

њом; 

- формира динамичку структуру ред 

и примењује операције својствене 

за то; 

- примењује сентинел листе као 

примере динамичких структура; 

 6 2 4 

2. 
Увод у објектно-оријентисано 

програмирање 
 

- разликује објектно оријентисано 

програмирање од структурног; 

- зна које су предности ООП; 

- зна који су основни концепти ООП 

(апстракција,енкапсулација, 

 8 4 4 
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преклапање оператора, 

наслеђивање, полиморфизам) 

3. 
 Основни концепти објектно 

оријентисаног програмирања 
 

- дефинише класе и наводи примере 

класа; 

- дефинише објекте, одређује 

животни век објеката; 

- употребљава показивач this; 

- дефинише конструкторе и 

деструкторе; 

- дефинише преклапање оператора; 

- дефинише операторе newиdelete; 

- разликује и примењује стандардне 

улазно-излазне токове класе 

istream и ostream; 

- дефинише и примењује 

наслеђивање код изведених класа, 

као и код деструктора и 

конструктора; 

- зна шта су и како се употребљавају 

полуморфизми, апстрактне класе и 

виртуелне функције; 

- зна да рукује изузецима. 

 30 12 18 

4. Базе података и ADO.NET  

- зна архитектуру и компоненте 

ADO.NET-а; 

- зна који су основни објекти 

ADO.NET-а и како се рукује са 

њима - 

DataSet компонента,  DataTableком

понента,  DataTableCollection; 

- креира и користи DataSet  објекте; 

 18 8 10 
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- зна који су 

ADO NETDataпровајдери и 

повезује их са базама података 

(SQL Server .NET Data 

провајдер. OLE DB .NET Data 

провајдер); 

- успоставља 

везесаодређенимизворомподатка -

 објекат Connection; 

- разуме и примењује појам и 

формат ConnectionString-a и 

иницирање везе са базом података; 

- извршава команде и враћа резултат 

из извора података - 

објекат Command; 

- налази read-only и forward-only 

стримове података из базе 

података - објект DataReader; 

- налази података из извора и 

пуњење DataTable објеката и 

ограничења у DataSet-у 

коришћењем DataAdapter објекта; 

Начини 

оцењивања 

1.усмену проверу знања 

2.писмену провера знања 

3.активност на часу 

4.израда пројеката 

Укупно:: 

/ 
62 26 36 

 

Начин остваривања програма :  

Настава се изводи са целим одељењем у учионици . 

Поред обавезних контролних  задатака реализују се и усмене провере знања, као и кратки тестови. Ученици подељени у групе реализују пројекте. 

У реализацији садржаја програма  

поред традиционалних метода  дијалошка са фронталним  
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обликом рада  комбинују се и различите методе активног учења ,учење кроз пажљиво  

конструисане активности; учење кроз рад, извршавање задатака и личну акцију која треба да доведе  до постављених исхода на основу којих се 

врши вредновање рада ученика. 

 

Вежбе 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрад

а 

Остали 

типови 

часова 

1. 
Полудинамичке и динамичке 

структуре података 
 

- разликује динамичку и 

полудинамичку структуру; 

- формира полудинамичку 

структуру стек и познаје 

операције за рад са њом; 

- формира динамичку структуру 

ред и примењује операције 

својствене за то; 

- примењује сентинел листе као 

примере динамичких структура; 

 6   

2. 
Увод у објектно-оријентисано 

програмирање 
 

- разликује објектно оријентисано 

програмирање од структурног; 

- зна које су предности ООП; 

- зна који су основни концепти 

ООП (апстракција,енкапсулација, 

преклапање оператора, 

наслеђивање, полиморфизам) 

 3   

3. 
 Основни концепти објектно 

оријентисаног програмирања 
 

- дефинише класе и наводи примере 

класа; 

- дефинише објекте, одређује 

животни век објеката; 

- употребљава показивач this; 

- дефинише конструкторе и 

 33   
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деструкторе; 

- дефинише преклапање оператора; 

- дефинише операторе newиdelete; 

- разликује и примењује стандардне 

улазно-излазне токове класе 

istream и ostream; 

- дефинише и примењује 

наслеђивање код изведених класа, 

као и код деструктора и 

конструктора; 

- зна шта су и како се 

употребљавају полуморфизми, 

апстрактне класе и виртуелне 

функције; 

- зна да рукује изузецима. 

4. Базе података и ADO.NET  

- зна архитектуру и компоненте 

ADO.NET-а; 

- зна који су основни објекти 

ADO.NET-а и како се рукује са 

њима - 

DataSet компонента,  DataTableко

мпонента,  DataTableCollection; 

- креира и користи DataSet  објекте; 

- зна који су 

ADO NETDataпровајдери и 

повезује их са базама података 

(SQL Server .NET Data 

провајдер. OLE DB .NET Data 

провајдер); 

- успоставља 

везесаодређенимизворомподатка -

 објекат Connection; 

 20   
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- разуме и примењује појам и 

формат ConnectionString-a и 

иницирање везе са базом 

података; 

- извршава команде и враћа 

резултат из извора података - 

објекат Command; 

- налази read-only и forward-only 

стримове података из базе 

података - објект DataReader; 

- налази података из извора и 

пуњење DataTable објеката и 

ограничења у DataSet-у 

коришћењем DataAdapter објекта; 

Начини оцењивања 

1.усмену проверу знања 

2.писмену провера знања 

3.активност на часу 

4.израда пројеката 

Укупно:: 

/ 
62   

 

Начин остваривања програма :  

 

Настава се изводи са групом у кабинету( ученици се деле на две, или три групе). 

Ученици уз подршку и подстицај наставника или самостално израђују програме и тестирају их.  

У реализацији садржаја програма  

поред традиционалних метода  дијалошка са фронталним  

обликом рада  комбинују се и различите методе активног учења ,учење кроз пажљиво  

конструисане активности; учење кроз рад, извршавање задатака и личну акцију која треба да доведе  до постављених исхода на основу којих се 

врши вредновање рада ученика. 
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НАСТАВА У БЛОКУ (30) 

 

Полудинамичке и динамичке структуре података.(6) 

Објектно оријентисано програмирање (6)  

Објектно оријентисано програмирање (6)  

Базе података (6) 

Базе података (6) 

Упутство за реализацију наставе у блоку 

 

Настава у блоку требала би да омогући ученицима да након пређених тематских целина провере, тј утврде своје знање кроз израду 

пројеката. 

Предлаже се формирање радних тимова (по пет ученика у једном тиму). Сваки тим треба да има координатора који ће бити носилац 

пројекта. Његово задужење је да изврши поделу задатка члановима свог тима као и да координира њиховим радом. 

Извештај урађеног пројекта треба да садржи кратак опис пројекта, изворни програм и резултате у писаној форми, а на дискети треба да се 

налази изворни и извршни код програма. Предвиђа се израда пет пројеката са горе наведеним темама. 

Овим концептом наставе ученици би савладали основне принципе модуларног програмирања као основа за објектно оријентисано 

програмирање које ће се реализовати у четвртом разреду. Да би настава у блоку могла да се организује на овај начин потребно је да ученици 

посете рачунарски центар, где ће моћи да се упознају са њиховом организацијом, тј координацијом између чланова тима који учествују приликом 

реализације пројекта. 
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Образовни профил: Електротехничар рачунара 

Предмет:Рачунари 

Разред: Четврти 

Службени гласник РС-Просветни гласник: :("Сл. гласник СРС – Просветни гласник", бр. 6/90 и "Сл. гласник РС – Просветни гласник", бр. 4/91, 

7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 

10/2009, 5/2010, 8/2010 - испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015 i 11/2016) 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 93 62 / 30 185 

Недељни 3 2 / / 5 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ: 

- Упознавање ученика са различитим врстама и карактеристикама рачунарских система. 

Задаци: 

- Оспособљавање ученика за : - руковање уређајима и рачунарима; 

- откривање,локализацију и отклањање квара на рачунару; 

- обављање послова одржавања система; 

- инсталацију клијентских оперативних система; 

- да препознају, инсталирају и одржавају основне рачунарске компоненте. 

- Упознавање ученика са начинима манипулације базама података. 

- Подстицање заинтересованости код ученика за даљим усавршавањем. 

Активности наставника: 

- Посредовање између ученика и градива ( усмеравање да градиво иде у сусрет ученику, а ученик градиву ); 

- Помоћ у вођењу, и вођење процеса учења; 

- Предавањем , дискусијом и израдом задатака упознати ученике са основним електронским елементима и склоповима; 

- Омогућити ученицима да сами изводе закључке; 

- Подстицати ученике на учење; 

- Инсистирати на систематичности у раду и поштовању принципа и правила рада; 
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- Инсистирати на практичној примени стечених знања; 

- Оцењивањем мотивисати ученике за учење; 

- Оцењивањем проценити ниво постигнућа ученика; 

- Идентифовати  напредак у учењу и постигнућима ученика. 

Активности ученика: 

- Мобилисање претходних знања и искустава; 

- Самостално проналажење информација; 

- Уочавање, дефинисање и решавање проблема; 

- Индивидуални рад на текстовима из дате области; 

- Јавно саопштавање о неком садржају;  

- Аргументовано дискутовање о проблему из области; 

- Анализа проблема и слободно размишљање и истраживање о датим проблемима у области. 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  по 

теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Процесор  

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

даманипулише следећим појмовима:- 

архитектура скупа инструкција, CISC и 

RISC сет инструкција,типови 

инструкција;- наредбе за пренос 

података,аритметичке наредбе,логичке 

наредбе,наредбе грањања и програмске 

петље,макро наредбе 

-процедуре,прекид,приоритети,систем 

прекида рачунара. 

Рачунари. 10 8 2 

2. Меморија  

-подела и параметри меморије,технологије 

меморијских медијума;- главне 

меморије,регистарске 

меморије,магацинска 

меморија,асоцијативне меморије,кеш 

Рачунари. 12 9 3 
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меморије; - виртуелне меморије: са 

страничном организацијом,са сегментном 

организацијом и са сегментно-страничном 

организацијом;-меморије са преклапањем 

приступа;- видео меморије. 

3. Начини обраде података  

- пакетна обрада;- мултипрограмирање;-

рад у раздељеном времену,рад у реалном 

времену;- рад у реалном времену 

-мултипроцесирање. 

Рачунари. 6 5 1 

4. Системски софтвер  

- подела системског софтвера;- 

програмски систем,програмски 

преводиоци,едитори,програми за 

повезивање;- оперативни систем,улога и 

задаци оперативног система,структура и 

преглед оперативних система;- структура 

SHELL-а и KERNEL-а оперативног 

система;- појам процеса и његова 

стања,процеси и управљање процесима;- 

стања и редови спремних и блокираних 

процеса;- диспечер,синхронизација и 

комуникација између процеса 

-обрада прекида у конкурентном 

окружењу,узајамно 

искључивање,Deadlock откривање и 

превенција 

-семафори. 

Рачунари,PLC. 40 32 8 

5. Базе података  

-увод,DBMS,логичка и физичка 

независност података,модел 

података,ентитети,атрибути,кључ;- 

везе,кардиналност везе 

- логичке 

зависности,нормализација,нормалне 

Рачунари. 25 20 5 
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форме 

- језици база података SQL,QUEL;  - 

администрирање базе података. 

Начини 

оцењивања 

Праћење остварености исхода,тестови 

знања, активност на часу, праћење 

практичног рада, самосталног практи- 

чног рада, самостални практични рад. 

Укупно: 93 74 19 

 

Вежбе (62 часова) 

Садржај препоручених вежби је следећи: 

- Повезивање компонената рачунарског система (6 часова); 

- Централна јединица: локализација модула, тестирање, замена модула (6 часова); 

- Тестови за проверу исправности (3 часа); 

- Архитектура микропроцесора 8086: блок шема, опис основних компоненти, начин функционисања (3 часа); 

- Управљачки сигнали микропроцесора (3 часа); 

- Начини адресирања: формирање ефективне адресе, примери (6 часова); 

- Аритметичко-логичка јединица (6 часова); 

- Меморије: врсте, локализација, замена (6 часова); 

- Инсталација мрежног оперативног система (12 часова); 

- Дефинисање улога сервера у мрежном окружењу (6 часова); 

- Инсталација сервера базе података (3 часа) ; 

-Пројектовање шеме релационе базе података (2 часа). 

Блок (30 часова) 

-Предвиђено је да се настава у блоку одржи у току 30 часова.Реализује се у сервисима или рачунским центрима. Ученике треба ангажовати на 

пословима одабира конфигурације, склапања нових и надоградње постојећих конфигурација. Такође, требало би их ангажовати на пословима 

тестирања рачунарских система, анализи квара,поправци и замени делова. Ученик се упознаје са инсталацијом и повезивањем периферних 

уређаја, као и инсталацијом системског и апликативног софтвера.Повезивање рачунара у групе и домене.Анализа клијент-сервер 

организације.Инсталација оперативног система сервера. Инсталација оперативног система радних станица. Подешавање мрежног сервера. 

Подешавање протокола мреже. Подешавање радних станица. Упознавање са практичним проблемима приликом организације рачунарских мрежа. 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

- На почетку наставе ученике упознати са циљевима и исходима наставе,односно учења,планом рада и начином оцењивања.; 
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- Рачунари за 4.разред представљају логички наставак програма Рачунари за 3.разред.; 

- Нагласак је на дубљем (потпунијем) упознавању рада самог процесора,оперативне меморије, упознавање структуре оперативних система.; 

- При обради повезивања рачунара,дати основне карактеристике појединих начина повезивања компоненти рачунарских система уз помоћ блок 

шема.; 

- При обради процесора користити микропроцесор 8086.Обрадити врсте регистара и њихову примену.Сваку врсту адресирања посебно објаснити 

илуструјући примерима.; 

- Код унарних операција објаснити комплементирање и померање уз коришћење одговарајућих блок шема.За бинарне операције проучити 

сабирање и одузимање бинарних бројева.; 

- Дефинисати прецизно параметре меморије.Дати организациону шему меморије помоћу које се може сагледати принцип читања и уписа 

података.Детаљно обрадити поједине врсте меморије,а посебно оперативну меморију.; 

-У оквиру области Системски софтвер, дати поделу системског софтвера. Потребно је упознати ученике са начином функционисања неког 

конкретног оперативног система,који подржава клијент-сервер начин рада.Детаљније описати услуге сервера и начин њиховог функционисања.; 

-Базе података је област везана за вежбе и практичан рад.За сваког ученика је неопходно обезбедити рачунар 

 

 

 

 

Образовни профил:Електротехничар рачунара 

Предмет:Рачунарске мреже и комуникације 

Разред: Четврти 

Службени гласник РС-Просветни гласник:("Сл. гласник СРС – Просветни гласник", бр. 6/90 и "Сл. гласник РС – Просветни гласник", бр. 4/91, 

7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 

10/2009, 5/2010, 8/2010 - испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015 i 11/2016) 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 62 31 / / 93 

Недељни 2 1 / / 3 
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Циљ и задаци предмета 

 

Циљ:  

Упознавање ученика са основним појмовима о рачунарским мрежама и комуникацијама помоћу рачунара 

 

Задаци: 

- упознавање ученика са значајем рачунарских мрежа и њиховом применом; 

- упознавање ученика са начином функционисања рачунарских мрежа и начином преноса података кроз мрежу; 

- упознавање ученика са потребом заштите и начинима остваривања заштите података на мрежи; 

- стицање одговарајућих знања о локалним рачунарским мрежама као и организацији Интернет мреже; 

- упознавање ученика са коришћењем телефонске мреже у рачунарству; 

- упознавање ученика са израдом техничке документације за малу рачунарску мрежу; 

- овладавањенеопходнимвештинамаприфизичкомповезивањурачунараумрежу. 

 

Активности наставника: 

- Посредовање између ученика и градива ( усмеравање да градиво иде у сусрет ученику, а ученик градиву ); 

- Помоћ у вођењу, и вођење процеса учења; 

- Предавањем , дискусијом и упознати ученике са начином функционисања рачунарских мрежа и начином преноса података кроз мрежу, као 

и основним мрежним елементима и склоповима; 

- Оцењивањем проценити ниво постигнућа ученика; 

- Идентификовати  напредак у учењу и постигнућима ученика. 

-  

Активности ученика: 

- Мобилисање претходних знања и искустава; 

- Самостално проналажење информација; 

- Уочавање, дефинисање и решавање проблема; 

- Индивидуални рад на текстовима из дате области; 

- Јавно саопштавање о неком садржају;  

- Аргументовано дискутовање о проблему из области; 

- Анализа проблема и слободно размишљање и истраживање о датим проблемима у области. 

-  
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Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  по 

теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Основни појмови  

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

- зна структуре рачунарских мрежа 

- зна врсте подмрежа и њихове 

карактеристике 

- зна мрежне архитектуре. 

- зна стандардизације рачунарских 

мрежа 

- зна OSI модел 

Рачунарство 

и 

информатика, 

Рачунари 

6 5 1 

2. 

Физички пренос. 

Карактеристике 

комуникационих медија 

 

- зна поделу линија 

- зна комуникационе медије 

- зна коаксиални каблови 

- зна оптички кабл 

- зна инфрацрвени,  ласерски и 

сателитски пренос 

- зна аналогни и дигитални пренос 

- паралелни и серијски пренос података 

RS - 232C стандард. RS -485 стандард. 

ISDN - интегрисани сервиси дигиталне 

мреже 

 

 

Рачунари 

12 10 2 

3. Слој повезивања  

- По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

- зна случајно и дељено управљање 

преносом 

- зна CSMA/CD. Ethernet. 

- зна Tokeng ring. Token bus. CSMA/CS 

Нови појмови 4 3 1 
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4. Мрежни слој  

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

- зна стварање оквира 

- зна руковање грешкама 

- зна протоколе (једносмеран, 

једносмеран сложени, двосмерни). 

Нови појмови 4 3 1 

5. Транспортни слој  

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

- зна управљање саобраћајем 

-зна детерминистичко управљање 

- зна централно адаптивно управљање 

- зна дељено адаптивно управљање 

Нови појмови 4 3 1 

6. Горњи слојеви  

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

- зна слој сесије  

-зна слој презентације 

- зна слој апликације 

Нови појмови 4 3 1 

7. Локалне мреже  

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

- зна стандарди локалних мрежа. 

-зна IEEE 802,3 стандард и Ethernet 

- зна мрежне оперативне системе 

- зна Proxi сервиси, електронска пошта, 

mail сервиси, web сервиси 

- зна ISS сервер 

-зна заштиту података на мрежи 

Рачунари 8 7 1 

8. Средства локалних мрежа  

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

- зна средства локалних мрежа 

- зна да реши одређене задатке 

Рачунари 4 3 1 
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9. 
TCP/IP протоколи и 

интернет 
 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

- зна TCP/IP протокол 

-  зна транспортни слој интернета - TCP 

- зна мрежни слој интернета - IP 

- зна адресни систем, прикључивање на 

интернет 

- зна интернет сервиси 

- зна E/mail, FTP 

- зна Telnet. Gopher. 

зна URL спецификације, HTML, XML, 

PHP 

Пограмирање 16 13 3 

Начини 

оцењивања 

Праћење остварености исхода,тестови 

знања, активност на часу, праћење 

практичног рада, самосталног практи- 

чног рада. 

Укупно::  62 50 12 

Вежбе (31 час) 

 

Садржај препоручених вежби је следећи: 

-  Инсталација мрежног оперативног система. (2 часа) 

-  Подешавање оперативног система захтевима клијента, повезивање периферних уређаја, инсталација софтвера и пуштање у рад рачунара. 

Постављање и монтажа рек ормана и печ панела. (2 часа) 

-  Кримповање преносних медијума и провера исправности. (2 часа) 

- Монтажа и постављање комутационих уређаја (свич, хаб, бриџ, итд.). (2 часа) 

- Постављање рачунарске инсталације и физичко повезивање рачунара у мрежу. (2 часа) 

- Инсталација ОС са мрежном подршком и конфигурисање рачунара за рад у мрежи.(4 часа) 

- Инсталација мрежног штампача. (2 часа) 

- Упознавање ученика са софтверским алатом за израду техничке документације. (4 часа) 

- Повезивање рачунара на интернет (MODEM, ISDN, ADSL итд). (2 часа) 

- Подешавање рачунара за пренос говора (VOIP). (2 часа) 

- Израда комплетног пројекта рачунарске мреже (пројектни захтев, анализа пројектног захтева, предлог реализације пројекта) 

(7 часова) 
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Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

Прву област "ОСНОВНИ ПОЈМОВИ" требало би искористити за упознавање ученика са што је могуће више примера повезивања рачунара у 

свакодневном животу и кроз дијалог дефинисати најважније појмове који се у овој области јављају, заинтересовати ученике и представити им сам 

садржај предмета. Указати им на значај стандардизације рачунарских мрежа и упознати их са OSI моделом који ће бити окосница градива овог 

предмета у току целе школске године. 

"ФИЗИЧКИ ПРЕНОС. КАРАКТЕРИСТИКЕ КОМУНИКАЦИОНИХ МЕДИЈА" је наставак прве теме у којој се кроз 12 часова ученици упознају 

са најзаступљенијим медијима за пренос података и физичким слојем OSI референтног модела. Посебно обратити пажњу на хијерархију 

комуникационих медија према основним карактеристикама: брзина, поузданост, цена, намена итд. 

"СЛОЈ ПОВЕЗИВАЊА" представља следећи слој OSI модела. Пожељно је да се већина метода за повезивање представи на практичним 

примерима, преко блок шема или презентација. Нагласити предности и мане сваке од ових метода као и места на којима се оне примењују. 

"МРЕЖНИ СЛОЈ" је део наставног програма у којем је најважније упознати ученике са наменом и значајем мрежних протокола, као и начинима 

њиховог функционисања. Већина протокола проистеклих из основне концепције биће и касније детаљније разматрана, тако да није неопходно 

улазити у појединости. 

Области: "ТРАНСПОРТНИ СЛОЈ" и "ГОРЊИ СЛОЈЕВИ" су као посебни делови OSI модела обрађени са по четири часа. Кроз сваку наставну 

тему разматрати са ученицима начине за оптимални пренос података и управљањем у информатичком саобраћају. 

"ЛОКАЛНЕ МРЕЖЕ" и "СРЕДСТВА ЛОКАЛНИХ МРЕЖА" су области које се информативно обрађују и у предмету Рачунари за трећи разред. 

Међутим, док је у трећем разреду представљена свака мрежа својом блок шемом и основним карактеристикама, овде је нагласак на стандардима 

који постоје у локалним рачунарским мрежама, њиховим могућностима и оперативним системима који их подржавају. Овде је потребно да се 

градиво повеже са градивом из предмета Рачунари 

за четврти разред, нарочито када се говори о системском софтверу, рачунарским оперативним системима који подржавају локалне мреже. 

"TCP/IP ПРОТОКОЛИ И ИНТЕРНЕТ" је за ученике, вероватно, најатрактивнија област која им пружа могућност да демонстрирају своју 

креативност, повезујући је са предметом Програмирање. Познавање TCP/IP протокола и функционисање Интернета омогући ће ученицима да на 

практичним вежбама примене своје знање као електротехничари рачунара и рачунарских мрежа. Обратити пажњу на мрежни слој Интернета. 

Упознавање са Јава скриптовима би требало да буде комплементарно са градивом из предмета Програмирање. 

 

ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ се организују у групама. Уколико технички услови то дозвољавају, пожељно је обезбедити виртуелне софтверске 

алате за симулацију рада мрежних оперативних система, клијент - сервер организације и саме инсталације мрежних сервера. Нарочито пажњу, у 

раду у лабораторији, обратити на значај формирања педантне техничке документације (најзгодније је користити програмски пакет Visio за цртање 

и Word за текстуални део). Приликом развоја прототипа пројекта "Рачунарске мреже", водити рачуна да се у сваком кораку поштују пројектни 

захтеви и стандарди и редовно указивати ученицима на њихов значај. 
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Образовни профил: Електротехничар рачунара 

Предмет:Основе аутоматског управљања 

Разред: Четврти 

Службени гласник РС-Просветни гласник: :("Сл. гласник СРС – Просветни гласник", бр. 6/90 и "Сл. гласник РС – Просветни гласник", бр. 4/91, 

7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 

10/2009, 5/2010, 8/2010 - испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015 i 11/2016) 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 93 31 / 30 154 

Недељни 3 1 / / 4 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ:  наставног предмета основе аутоматског управљања је стицање знања о основама аутоматизације неопходних за рад у области рачунарске 

технике и електронике. 

Задаци:  наставе предмета су: 

− упознавање са основним али и најсавременијим елеменатима и склоповима аутоматских уређаја који се срећу у аутоматизованим 

производним процесима; 

− упознавање системима аутоматског управљања, регулације и њиховом применом 

− оспособљавање за даље усавршавање и продубљивање знања из области аутоматског управљања 

Активности наставника: 

- Посредовање између ученика и градива ( усмеравање да градиво иде у сусрет ученику, а ученик градиву ); 

- Помоћ у вођењу, и вођење процеса учења; 

- Омогућити ученицима да сами изводе закључке; 

- Подстицати ученике на учење; 

- Инсистирати на систематичности у раду и поштовању принципа и правила рада; 

- Инсистирати на практичној примени стечених знања; 

- Оцењивањем мотивисати ученике за учење; 

- Оцењивањем проценити ниво постигнућа ученика; 
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- Идентифовати  напредак у учењу и постигнућима ученика. 

Активности ученика: 

- Мобилисање претходних знања и искустава; 

- Самостално проналажење информација; 

- Уочавање, дефинисање и решавање проблема; 

- Индивидуални рад на текстовима из дате области; 

- Јавно саопштавање о неком садржају;  

- Аргументовано дискутовање о проблему из области; 

- Анализа проблема и слободно размишљање и истраживање о датим проблемима у области. 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 

Исходи по наставној 

теми/модулу 
Корелација 

Број 

часова  по 

теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Увод у предмет / 

- појам, примену 

аутоматизације, 

- разлику САУ и САР, 

- блок приказ САУ, 

-  примену САУ 

Математика, електроника 

6 4 2 

2. Мерни претварачи  

- намену, 

- класификацију, 

- конструкцију, 

- принцип рада  и 

-  примену мерних претварача 

Математика, основе 

електротехнике 

18 12 6 

3. Детектори сигнала грешке  

- намену и класификацију. 

- конструкција и принцип рада 

детектора сигнала грешке.  

- статичке карактеристике и 

примене:струјних и 

напонских, померајних, 

фреквентних и временских 

детектора. 

Математика, основе 

електротехнике 

6 4 2 
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4. Појачавачи  

- намену, 

- класификацију, 

- конструкцију, 

- принцип рада  појачавача. 

Математика, основе 

електротехнике, 

електроника 
3 2 1 

5. Регулатори  

- улогу, 

- класификацију, 

- конструкцију, 

- принцип рада  и 

-  примену регулатора 

Математика, електроника 

10 7 3 

6. Извршни елементи  

- намену, класификацију и 

принцип рада сервомотора, 

комутационих ел. и редуктора. 

Математика, физика, 

електроника 3 2 1 

7. Објекат регулације  
- дефиниције ОР и ОУ  

-  класификацију, 

Математика, основе 

електротехнике 3 2 1 

8. 
Примењени системи 

аутоматизације 
 

- температуре, 

- угаоне брзине, 

- помераја, 

- нивоа, 

- притиска и 

-  протока. 

Математика, физика, 

електроника 

9 5 4 

9. Стабилност система  

- зна важност стабилности у 

системима 

- -зна примену Раусовог, 

Хурвицовог и Никвистовог 

критеријума стабилности 

Математика 

5 3 2 

10. 
Програмабилни логички 

контролери - PLC 
 

- принцип рада логичког 

контролера 

- структуру PLC -a 

- програмирање у LADDER-у 

- основне особине SCADA 

СИСТЕМА 

Математика, електроника 

30 20 10 
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Начини 

оцењивања 

Праћење остварености исхода,тестови знања, 

активност на часу, праћење практичног рада, 

самосталног практи- 

чног рада, самостални практични рад. 

                                                                     Укупно: 93 61 32 

 

Вежбе (31 часова) 

 

Садржај препоручених вежби је следећи: 

1. Упознавање са елементима уређаја и мерно регулационим колима који ће бити коришћени током вежби;2. Снимање карактеристика 

потенциометарских претварача за мерење транслаторног и угаоног помераја; (2 часа) 

2. Снимање карактеристика потенциометарских претварача за мерење транслаторног и угаоног помераја; (2 часа) 

3. Снимање карактеристика фотоотпорног претварача; (1 часа) 

4. Снимање карактеристика индуктивног претварача; (1 часа) 

5. Снимање карактеристика капацитивног претварача; (1 часа) 

6. Снимање карактеристика претварача температуре; (1 часа) 

7. Снимање карактеристика појачавача; (1 часа) 

8. Снимање карактеристика струјног и напонског дискриминатора; (1 часа) 

9. Снимање карактеристика P регулатора; (1 часа) 

10. Снимање карактеристика PI регулатора; (1 часа) 

11. Снимање карактеристика PD регулатора; (1 часа) 

12. Снимање карактеристика PID регулатора; (1 часа) 

13. Двоположајни и троположајни регулатор; (1 часа) 

14. Регулација брзине мотора једносмерне струје импулсним регулатором; (1 часа) 

15. Снимање карактеристика ОУ на симулатору САУ; (2 часа) 

16. Упознавање са PLC-ом. Програмско окружење PLC-а. (2 часа) 

17. Повезивање сензора са PLC-ом. (2 часа) 

18. Програмска анализа захтева и секвенцијално решавање проблема. (2 часа) 

19. Обрада алармних стања и архивирање. (1 часа) 

20. Комуникација са PLC-ом. (2 часа) 

21. SMS поруке. Конфигурисање PLC-а за рад са SMS-ом. Функционални блокови за слање и пријем SMS-а. (2 часа) 

22. SMS поруке. Ауторизација примљених SMS порука. Очитавање вредности путем SMS-а. Управљање путем SMS-а. 

(2 часа) 
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НАСТАВА У БЛОКУ (30 часова годишње) 

 

Упознавање радне организације, организације рада у њој и објекта регулације. Прелиминарно упознавање с елементима аутоматизације: 

мерним претварачима, регулаторима и извршним органима. 

Детаљно упознавање с мерним претварачима и индикаторима. Мерење излазних величина, контрола исправности и замена неисправних. 

Упознавање с преносним водовима, дискриминаторима, итд. 

Упознавање с регулаторима; провера исправности, подешавање регулатора. Упознавање с извршним органима. Двоположајни и 

троположајни регулатори. 

 

Упутство за реализацију наставе у блоку: обављати у радној организацији где постоје системи регулације. На почетку ученике упознати с 

мерама ХТЗ заштите. Наставу обављати првенствено демонстративно уз објашњење поступака експлоатације и поправке уређаја. 

За сваки радни дан наставе у блоку, ученик је у обавези да води свој дневник рада. Пожељно је да он буде рађен рачунаром, јер се на такав 

начин добија на његовом квалитету, а истовремено ученик се навикава на педантност и прецизност у изради техничких списа и документација, 

што је значајно и са васпитне стране. 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

 

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

Облици наставе: Теоријска настава и  лабораторијске вежбе. 

Место реализације наставе: Теоријска настава се реализује у учионици, а лабораторијске вежбе у специјализованој лабораторији или 

радионици за  практичну наставу. 

Подела одељења на групе: Приликом реализације лабораторијских вежби одељење се дели у три групе, вежбе се реализују кроз два спојена 

часа на којима се врше неопходна мерења и сређују резултати. Вежбе је могуће организовати у циклусима по пет вежби.  

Блок настава се реализује у току школске године у школи, или ако не постоје могућности у одоговарајућем предузећу. Ученик је у обавези 

да води свој дневник рада. 

Препоруке за реализацију наставе: Програмски садржаји предмета основе аутоматског управљања су организовани у тематске целине за које 

је наведен оријентациони број часова за реализацију. Теоријске садржаје предмета повезати са лабораторијским вежбама и наставом у блоку. 

Наставник, при изради оперативних планова, дефинише степен прораде садржаја и динамику рада, водећи рачуна да се не наруши целина 

наставног програма, односно да свака тема добије адекватан простор и да се планирани циљеви и задаци предмета остваре. При томе, треба имати 

у виду да формирање ставова и вредности, као и овладавање вештинама представља континуирани процес и резултат је кумулативног дејства 

целокупних активности на свим часовима што захтева већу партиципацију  ученика, различита методска решења, велики број примера и 

коришћење информација из различитих извора. 
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Садржаје програма је неопходно реализовати савременим наставним методама и средствима. У оквиру сваке програмске целине, ученике 

треба оспособљавати за: самостално проналажење, систематизовање и коришћење информација из различитих извора (стручна литература, 

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

предмета са свакодневним искуством, садржајима других предмета и др.); тимски рад; самопроцену; презентацију својих радова и групних 

пројеката и ефикасну визуелну, вербалну и писану комуникацију. 

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

информације, а оцењивање ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују 

сопствени напредак у остваривању задатака предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију .У уводном делу објаснити 

намену свих блокова и дефиниције свих величина на блок дијаграму САУ. Објаснити ученицима неопходност изградње математичког модела 

САУ, где се сваки елеменат математички може представити преносном функцијом. 

При изучавању мерних претварача дефинисати принцип рада и област примене. За детекторе сигнала грешке дати типове и улогу у САУ. 

Наставницима је остављена могућност да од наведених типова претварача одаберу карактеристичне типове за сваку врсту. Појачаваче обрадити 

тако да изостане преклапање градива са електроником и ограничити се на изучавање хидрауличних, пнеуматских и електромашинских 

појачавача. 

Код регулатора истаћи улогу и значај регулације и могућности примене рачунара у управљању процесима. Објаснити принцип рада 

електромеханичких извршних елемената. 

У предмет се у складу са савременим трендовима уводи ново поглавље PLC контролери са могућношћу управљања помоћу SMS порука.За 

извођење лабораторијских вежби користити рачунар где год је то могуће. Користећи програмске пакете из аутоматике радити симулацију САУ и 

поредити резултате добијене мерењем и симулацијом. У току године урадити најмање 12 вежби. Ако постоји могућност поседовања PLC 

контролера извести што више вежби из ове области са применама у регулацији. 

 

Упутство за реализацију наставе у блоку: обављати у радној организацији где постоје системи регулације. На почетку ученике упознати с 

мерама ХТЗ заштите. Наставу обављати првенствено демонстративно уз објашњење поступака експлоатације и поправке уређаја. 

За сваки радни дан наставе у блоку, ученик је у обавези да води свој дневник рада. Обавезно је да он буде урађен на рачунару, јер се на 

такав начин добија на његовом квалитету, а истовремено ученик се навикава на педантност и прецизност у изради техничких списа и 

документација, што је значајно и са васпитне стране. 

Од програма може да се одступи до 20 %, али га мора да одобри одговарајући орган школе. 
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Образовни профил: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА  

Образовни профил уведен школске 2018/2019 год „Службени гласник РС-Просветни гласник:" бр.11/2018 

ОПШТЕОБРАЗОВНИ 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД УКУПНО 

Разредно часовна 

настава 

Н
ас

та
в
а 

у
 

б
л
о

к
у

 г
о

д
. 

Разредно часовна 

настава 

Н
ас

та
в
а 

у
 

б
л
о

к
у

 г
о

д
. 

Разредно часовна 

настава 

Н
ас

та
в
а 

у
 

б
л
о

к
у

 г
о

д
. 

Разредно часовна 

настава 

Н
ас

та
в
а 

у
 

б
л
о

к
у

 г
о

д
. 

Разредно часовна 

настава 

Н
ас

та
в
а 

у
 

б
л
о

к
у

 г
о

д
. 

НЕДЕЉН

О 

ГОДИШЊ

Е 

НЕДЕЉН

О 

ГОДИШЊ

Е 

НЕДЕЉН

О 

ГОДИШЊ

Е 

НЕДЕЉН

О 

ГОДИШЊ

Е 
НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ 

Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В 

1.  Српски језик и књижевност 3  111   3  102   3  102   3  93   12  408   

2.  Страни језик 2  74   2  68   2  68   2  62   8  272   

3.  Физичко васпитање 2  74   2  68   2  68   2  62   8  72   

4.  Математика 3  111   3  102   3  102   3  93   12  408   

5.  Рачунарство и информатика  2  74                  2  74  

6.  Историја 2  74                  2  74   

7.  Географија      2  68             2  68   

8.  Хемија 2  74                  2  74   

9.  Ликовна култура 1  37                  1  37   

10.  Биологија 2  74                  2  74   

11.  
Социологија са правима 

грађана 
               2  62   2  62   

Б: ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ                          

1.  
Грађанско васпитање/Верска 

настава 
1  37   1  34   1  34   1  31   4  136   

2.  
Изборни програм 

образовног профила 
          2  68   2  62   4  130   

Укупно А: 18 2 666 74  13  442   13  442   15  465   19 2 2015 74  

Укупно А: 20 740  13 442  13 374  15 465  21 2089  
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Б. СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 

(теорија, вежбе, практична 

настава) 

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД УКУПНО 

Разредно часовна 

настава 

Н
ас

та
в
а 

у
 

б
л
о

к
у

 г
о

д
. 

Разредно часовна 

настава 

Н
ас

та
в
а 

у
 

б
л
о

к
у

 г
о

д
. 

Разредно часовна 

настава 

Н
ас

та
в
а 

у
 

б
л
о

к
у

 г
о

д
. 

Разредно часовна 

настава 

Н
ас

та
в
а 

у
 

б
л
о

к
у

 г
о

д
. 

Разредно часовна 

настава 

Н
ас

та
в
а 

у
 

б
л
о

к
у

 г
о

д
. 

НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ 
НЕДЕЉН

О 

ГОДИШЊ

Е 
НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ 

Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В 

1.  Физика 2  74   2  68             4  142   

2.  Основе електротехнике 3 1 111 37  2 1 68 34            5 2 179 71  

3.  
Рачунарска графика и 

мултимедија 
 2  74                  2  74  

4.  
Увод у архитектуру 

рачунара 
2  74                  2  74   

5. р Рачунарски хардвер       2  68 12            2  68 12 

6.  Електроника       2 1 68 34  2 1 68 34       4 2 136 68  

7.  Софтверски алати       2  68   2  68        4  136  

8.  Оперативни системи       3  102 30  3  102 18       6  204 48 

9.  Програмирање       2  68 18  2  68 24  3  93 30  7  229 72 

10.  
Микроконтролери и 

микрорачунари 
          1 2 34 68 30 2 2 62 62 30 3 4 96 130 60 

11.  Рачунарске мреже           2 1 68 34 18      2 1 68 34 18 

12.  Рачунарска логика           2 1 68 34       2 1 68 34  

13.  
Одржавање рачунарских 

система 
                3  93 30  3  93 30 

14.  
Рачунари у системима 

управљања 
               1 2 31 62  1 2 31 62  

15.  Техничка документација                 2  62   2  62  

16.  Предузетништво                 2  62   2  62  

17.  Практична настава  2  74   2  68 30            4  142 30 

Б:ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ                          

1. 
Изборни програм об. 

профила 

          2  68   2  62   2     
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УкупноБ: 7 5 259 185  6 13 204 442 90 9 12 155 434 90 5 14 155 434 90 25 44 924 1469 270 

УкупноБ: 12 444 19 736 21 804 19 679 69 2663 

Укупно часова на годишњем  

нивоу 

444 736 804 679 2663 

Б:  Листа изборних предмета према програму образовног профила 

Рб Листа изборних предмета 
РАЗРЕД 

I II III IV 

Општеобразовни предмети 

1. Музичка култура*   2 2 

2. Екологија и заштита животне средине*   2 2 

3. Изабрана поглавља математике    2 2 

4. Историја (одабране теме)*    2 2 

5. Физика*   2 2 

8. Логика са етиком*   2 2 

*Ученик бира предмет једном у току школовања у трећем или четвртом разреду  

А2:  Листа изборних програма 

Стручни изборни програми 

Електроенергетика 

Пословна комуникација* 

Алати за управљање садржајем на интернету 

Управљање пројектима 
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Напомена: * Ученик изборни програм  бира једном  трећем или четвртом разреду 

 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  70 70 70 62 272 

Додатни рад  до 30 до 30 до 30 до 30 до 120 

Допунски рад  до 30 до 30 до 30 до 30 до 120 

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

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

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. 
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Остваривање школског програма по недељама 

  I  РАЗРЕД II  РАЗРЕД III  РАЗРЕД IV  РАЗРЕД 

Разредно-часовна настава 37 34 34 31 

Менторски рад (настава у блоку, пракса)  3 3 3 

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 групи 
В Б 

I Рачунарство и информатика 74  15 

 

Разред Предмет 

Годишњи фонд часова 

Број ученика 

у групи до 
В ПН Б 

I 

Основе електротехнике 37   15 

Рачунарска графика и мултимедија 74   15 

Практична настава  74  15 

II 

Основе електротехнике 34   15 

Рачунарски хардвер 68  12 15 

Електроника 34   15 
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Софтверски алати 68   15 

Оперативни системи 102  30 15 

Програмирање 68  18  

Практична настава  68 30 15 

III 

Електроника 34   10 

Софтверски алати 68   10 

Оперативни системи 102  18 10 

Програмирање 68  24 
10 

Микроконтролери и микрорачунари 68  30 10 

 Рачунарске мреже 34  18 10 

 Рачунарска логика 34   10 

IV 

Програмирање  93  30 10 

Одржавање рачунарских система 93  30 10 

Микроконтролери и микрорачунари 62  30 10 

 Рачунари у системима управљања 62   10 

 Техничка документација 62   10 

 Предузетништво 62   15 
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**Часове вежби, практичне наставе, практичне наставе у блоку, вежби у блоку реализује предметни наставник,  а помoћни наставник обавља послове припреме за 

извођење часова вежби, практичне наставе, практичне наставе/вежбе у блоку. Под непосредним руководством наставника демонстира радни задатак, пружа помоћ при 

раду са ученицима на часовима вежби, практичне наставе, практичне наставе/вежби у блоку (у кабинету, специјализованој учионици, радионици школе) за обављање 

одређених послова и радних задатака. 

Планира и требује потребне материјале и средства за рад на часу. Обавља радне задатке за које ученици нису компетентни. 

 

Место реализације наставе, програма вежби, практичне наставе, практичне наставе у блоку дефинисано је у делу „ПРЕПОРУЧЕНО УПУТСТВО 

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ МОДУЛА“. 

 

Први разред 

Образовни профил:Електротехничар рачунара 

Предмет: Српски језик и књижевност 

Разред:  Први 

„Службени гласник РС-Просветни гласник:" бр.11/2018 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок настава Укупно 

Годишњи 111 / / / 111 

Недељни 3 / / / 3 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ:      

- 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; 
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- 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. 

Задаци: 

- Настава језика (знања о језику, способност служење језиком и васпитна улога наставе језика). Ученици треба да:  

o овладају знањима о српском књижевном језику;  

o стекну вештине и способности његовог коришћења у општењу са другима, у писменом и усменом изражавању, приликом учења, 

образовања и интелектуалног развоја;  

o поштују матерњи језик, негују српски језик, традицију и културу српског народа, националних мањина, етничких заједница и других 

народа;  

o унапређују културу језичког општења, у складу са поштовањем расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне 

равноправности, са развијањем толеранције и уважавања различитости и са поштовањем и уважавањем других језика и других култура.  

- Настава књижевности (усвајање књижевних знања, развијање читалачких вештина и афирмисање васпитних вредности путем 

књижевности). Ученици треба да:  

o упознају репрезентативна дела српске књижевне баштине и дела опште књижевности, њихове ауторе, поетске и естетске вредности;  

o негују и развијају читалачке компетенције и интерпретацијске вештине посредством којих ће се упознавати са репрезентативним 

књижевним делима из историје српске и опште књижевности, читати их и тумачити у доживљајној и истраживачкој улози;  

o развијају литерарне афинитете и постану читаоци рафинираног естетског укуса који ће умети да на истраживачки, стваралачки и активан 

начин читају књижевна дела свих жанрова, вреднују их, говоре о њима и поводом њих;  

o усвоје хуманистичке ставове, уверења и систем вредности;  

o оспособе се за поуздано морално просуђивање, опредељивање за добро и осуду насилништва и нечовештва, одбацивање свих видова 

агресивног и асоцијалног понашања и за развијање самосвести и личне одговорности;  

o подстичу на саосећање са ближњима и одговорност према другом;  

o развију врлине разборитости и равнотеже и мудрости.  

- Општи задаци. Ученици треба да:  

o развијају и негују стваралачки и истраживачки дух у процесу учења и у примени стечених знања;  

o развијају и негују методичност и методичка поступања приликом овладавања сложеним и обимним знањима;  
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o усаглашено са општим исходима учења, као и усклађено са узрастом и способностима, даље развијају знања, васпитне вредности и 

функционалне вештине које ће моћи да користе у даљем образовању, у професионалном раду и у свакодневном животу;  

o развијају лични и национални идентитет и осећање припадности држави Србији;  

o формирају вредносне ставове којима се чува национална и светска културна баштина;  

o буду оспособљени за живот у мултикултуралном друштву.  

Активности наставника: 

- мотивисање ученике за читање; 

- припремање и благовремено давањеученицимаистраживачких задатакакао помоћприликом читања и разумевања дела; 

- припремање наставних материјала; 

- планирање активности на часу и тока часа; 

- објашњавање, тумачење, анализирање  новихсадржаја и појмова; 

- подстицање активног учешћа ученика ураду на часу; 

- подстицање креативности ученика; 

- подстицање код ученика критичког развој мишљења и разумевања; 

- подстицањее активног учења; 

- подстицање учника  да повезују знања са другим областима и  ослањају се на претходно искуство; 

- инсистирање на практичној примени стечених знања 

- подстицање одговорности код ученика; 

- упућивање ученика на додатне изворезнања и могућности сазнавања; 

- неговање позитивне климе у одељењу; 

- омогућавање подстицајне средине за рад и учење; 

- охрабрибравање, помагање и подстицање ученика; 

- инсистирање на систематичности у раду и поштовању принципа и правила рада; 

- редовно вредновање рада и постигнућа сваког ученика; 

- самовредновање реализације програма ; 

- планирање новина и измена за следећу школску годину. 

Активности ученика: 

- редовно читање задате лектире; 

- припремње радних материјала за часовеобраде књижевних дела; 

- активно учествовање у дискусијама на часу; 

- активан приступање при излагању новог градива и изради задатака на часу; 

- самостално или уз помоћ наставника запажање, упоређивање, примена и повезивање градива ; 
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- израда домаћих задатака; 

- активно учење; 

- тражење додатне подршке за градиво које нису разумели или их додатно интересује; 

- редовно бележење у свеску свих  најважнијихчињеница и закључакае са часа; 

- израда писмених задатака, тестова знања,правописних диктата, рецитовање стихова; 

- практична примена стечених знања; 

- повезивање знања са другим областима; 

- ослањање на претходно искуство; 

- самопроцењивање напретка . 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  по 

теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

I 
Увод у проучавање 

књижевног дела 
 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- 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 

Историја 

Ликовна култура 

Музичка 

уметност 

15 12 3 
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II Књижевност старог века  

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- 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 

Историја 

Географија 

Ликовна култура 

Музичка 

уметност 
12 10 2 

III 
Средњовековна 

књижевност 
 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- 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 

Историја 

Ликовна култура 

Музичка 

уметност 

Верска настава 

Филозофија 

12 10 2 

IV Народна књижевност  

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- 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 

Историја 

Ликовна култура 

Музичка 

уметност 

Верска настава 14 11 3 
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- упореди уметничку интерпретацију 

стварности  и историјске чињенице 

V Хуманизам и ренесанса  

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- 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 

Историја 

Географија 

Ликовна култура 

Музичка 

уметност 

Филозофија 

Верска настава 

 

11 8 3 

VI Општи појмови о језику  

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- 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 

Страни језик 

5 4 1 

VII Фонетика  

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- уме да се служи правописом 

- разликује гласовне алтернације 

- влада акценатским гласовним системом 

књижевног (стандардног) језика и да га 

примењује у говору 

Страни језик 

10 8 2 
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VIII Правопис  

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- примени знања о гласовним алтернацијама у 

складу са језичком нормом 

- примени употребу великог и малог слова у 

складу са језичком нормом 

- одели речи на крају реда у складу са језичком 

нормом 

 

11 8 3 

IX Култура изражавања  

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- 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 

 

21 - 21 

Начини 

оцењивања 

• усмено испитивање 

- индивидуално 

- групна дискусија 

• тест знања 

• домаћи задатак 

• писмени задатак 

• есеј 

• ППТ презентација 

• праћење актиности на часу 

Укупно: 111 70 41 

 

Образовни стандарди: 

Основни ниво 

1. Област ЈЕЗИК  

2.СЈК.1.1.1. Има основна знања о језику уопште (шта је језик, које функције има); поштује свој језик и поштује друге језике; 

препознаје стереотипне ставове према језику. Разуме појам текста; разликује делове текста (увод, главни део, завршетак); 
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препознаје врсте текстова (облике дискурса); има основна знања из социолингвистике: познаје појмове једнојезичности и 

вишејезичности (и зна одговарајуће језичке прилике у Србији); разуме појам језичке варијативности и препознаје основне 

варијетете.  

2.СЈК.1.1.2. Разликује књижевни (стандардни) језик од дијалекта; зна основне податке о дијалектима српског језика; има 

правилан став према свом дијалекту и другим дијалектима српског језика и према оба изговора српског књижевног језика 

(поштује свој и друге дијалекте српског језика и има потребу да чува свој дијалекат; подједнако цени оба изговора српског 

књижевног језика - екавски и (и)јекавски); има потребу да учи, чува и негује књижевни језик; познаје најважније граматике и 

нормативне приручнике и уме да се њима користи; зна основне податке о месту српског језика међу другим индоевропским и 

словенским језицима; има основна знања о развоју књижевног језика, писма и правописа код Срба.  

2.СЈК.1.1.3. Разликује правилан од неправилног изговора гласа; зна основну поделу гласова; има основна знања у вези са слогом 

и примењује их у растављању речи на крају реда; зна основна правила акценатске норме и уочава евентуалне разлике између 

свог и књижевног акцента.  

2.СЈК.1.1.4. Познаје врсте и подврсте речи; примењује норму у вези с облицима речи у фреквентним случајевима (укључујући и 

гласовне промене у вези с облицима речи); издваја делове речи у вези с облицима речи (граматичка основа и наставак за облик) у 

једноставнијим случајевима; издваја делове речи у вези с грађењем речи (префикс, творбена основа, суфикс) у једноставнијим 

случајевима; препознаје основне начине грађења речи; примењује норму у вези с грађењем речи (укључујући и гласовне промене 

у вези с грађењем речи); примењује постојеће моделе при грађењу нових речи.  

2.СЈК.1.1.5. Правилно склапа реченицу; разликује синтаксичке јединице; разликује активне и пасивне реченице; уме да 

анализира једноставније реченице грађене по основним моделима и проширене прилошким одредбама.  

2.СЈК.1.1.6. Има лексички фонд који је у складу са средњим нивоом образовања; прави разлику између формалне и неформалне 

лексике и употребљава их у складу са приликом; има основна знања о значењу речи; познаје основне лексичке односе 

(синонимију, антонимију, хомонимију); познаје метафору као лексички механизам; нема одбојност према речима страног 

порекла, али их не прихвата некритички и аутоматски; познаје појам термина и фразеологизма; познаје најважније речнике 

српског језика и уме да се њима користи.  

2. Област КЊИЖЕВНОСТ  

2.СЈК.1.2.1. Познаје ауторе дела из обавезног школског програма и локализује их у контекст стваралачког опуса и 

књижевноисторијски контекст.  

2.СЈК.1.2.2. Познаје књижевнотеоријску терминологију и доводи је у функционалну везу са примерима из књижевних1 и 

неуметничких2 текстова предвиђених програмом.  

2.СЈК.1.2.3. У тумачењу књижевноуметничких и књижевнонаучних дела разликује методе унутрашњег и спољашњег приступа.  

2.СЈК.1.2.4. Уочава и примерима аргументује основне поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевних дела из 

обавезне школске лектире.  
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2.СЈК.1.2.5. Уочава основне особине књижевности као дискурса и разликује га у односу на остале друштвене дискурсе.  

2.СЈК.1.2.6. Наводи основне књижевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и 

светске књижевности и повезује их са делима и писцима из обавезне лектире школског програма.  

2.СЈК.1.2.7. Анализира издвојене проблеме у књижевном делу и уме да их аргументује примарним текстом.  

2.СЈК.1.2.8. Користи препоручену секундарну литературу (књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, теоријску) и доводи је 

у везу са књижевним текстовима предвиђеним програмом.  

2.СЈК.1.2.9. На основу дела српске и светске књижевности формира читалачке навике и знања; схвата улогу читања у тумачењу 

књижевног дела и у изграђивању језичког, литерарног, културног и националног идентитета.  
1 Књижевни текстови обухватају књижевноуметничке и књижевнонаучне текстове. 
2 Под неуметничким текстовима подразумевају се текстови из науке о језику и науке о књижевности, научнопопуларни 

текстови из ових области и, по потреби, текстови из медија и других извора погодни за обраду градива из предмета Српски 

језик и књижевност. 

3. Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

2.СЈК.1.3.1. Говори разговетно, поштујући ортоепска правила књижевног језика; примењује књижевнојезичку акцентуацију или 

упоређује свој акценат са књижевним и труди се да је с њим усклади; течно и разговетно чита наглас књижевне и неуметничке 

текстове; изражајно чита и казује лакше књижевноуметничке текстове; у званичним ситуацијама говори о једноставнијим 

темама из области језика, књижевности и културе користећи се коректним језичким изразом (тј. говори течно, без замуцкивања, 

поштапалица, превеликих пауза и лажних почетака, осмишљавајући реченицу унапред) и одговарајућом основном 

терминологијом науке о језику и науке о књижевности, прилагођавајући приликама, ситуацији, саговорнику и теми вербална и 

невербална језичка средства (држање, мимику, гестикулацију); говори уз презентацију; има културу слушања туђег излагања; у 

стању је да с пажњом и разумевањем слуша излагање средње тежине (нпр. предавање) с темом из језика, књижевности и 

културе; приликом слушања неког излагања уме да хвата белешке.  

2.СЈК.1.3.2. Говорећи и пишући о некој теми (из језика, књижевности или слободна тема), јасно структурира казивање и повезује 

његове делове на одговарајући начин; разликује битно од небитног и држи се основне теме; саставља једноставнији говорени и 

писани текст користећи се описом, приповедањем и излагањем (експозицијом); уме укратко да опише своја осећања и доживљај 

књижевног или другог уметничког дела; сажето препричава једноставнији књижевноуметнички текст и издваја његове важне 

или занимљиве делове; резимира једноставнији књижевни и неуметнички текст.  

2.СЈК.1.3.3. У расправи или размени мишљења на теме из књижевности, језика и културе уме у кратким цртама да изнесе и 

образложи идеју или став за који се залаже, говори одмерено, ослања се на аргументе, у стању је да чује туђе мишљење и да га 

узме у обзир приликом своје аргументације; пише једноставнији аргументативни текст на теме из књижевности, језика и 

културе.  

2.СЈК.1.3.4. Користи оба писма, дајући предност ћирилици; примењује основна правописна правила у фреквентним примерима и 
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уме да се служи школским издањем Правописа; у писању издваја делове текста, даје наслове и поднаслове, уме да цитира и 

парафразира; саставља матурски рад поштујући правила израде стручног рада (употребљава фусноте и саставља садржај и 

библиографију); саставља писмо - приватно и службено, биографију (ЦВ), молбу, жалбу, захтев, оглас; зна да попуни различите 

формуларе и обрасце.  

2.СЈК.1.3.5. Има способност и навику да у различите сврхе (информисање, учење, лични развој, естетски доживљај, забава...) 

чита текстове средње тежине (књижевноуметничке текстове, стручне и научнопопуларне текстове из области науке о језику и 

књижевности, текстове из медија3); примењује предложене стратегије читања.  

2.СЈК.1.3.6. Разуме књижевни и неуметнички текст средње сложености: препознаје њихову сврху, проналази експлицитне и 

имплицитне информације, издваја главне идеје текста; прати развој одређене идеје у тексту; пореди основне информације и идеје 

из двају или више текстова.  

2.СЈК.1.3.7. Критички промишља књижевни и неуметнички текст средње сложености: разликује објективну/веродостојну 

чињеницу од ауторове интерпретације; процењује (и то образлаже) да ли аутор неуметничког текста износи све потребне 

информације и да ли даје довољне и веродостојне доказе за то што тврди; процењује да ли је аутор текста неутралан или 

ангажован односно пристрастан, и образлаже своју процену; препознаје говор мржње, дискриминације, бирократски језик, и има 

изграђен негативан став према њима; уме у једноставним примерима да понуди алтернативу бирократском језику.  

2.СЈК.1.3.8. Препознаје структуру, различите елементе, стилске одлике (експресивност, сликовитост, метафоричност) књижевног 

и неуметничког текста; препознаје конотативно значење речи у датом контексту и разуме сврху конотативног значења у 

књижевном и неуметничком тексту; одређује значење непознате речи на основу контекста и творбеног модела; разуме значај 

читања за богаћење лексичког фонда.  

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на средњем нивоу у свакој области.  
3 Текстови који су погодни за обраду градива из језика и књижевности. 

Средњи ниво 

1. Област ЈЕЗИК 

2.СЈК.2.1.1. Има шира знања о језику уопште (која су битна својства језика); препознаје јединице и појаве које припадају 

различитим језичким нивоима/подсистемима; има основна знања о писму уопште; има основна знања о правопису уопште 

(етимолошки - фонолошки правопис; граматичка - логичка интерпункција; графема - слово); има основна знања о језицима у 

свету (језичка сродност, језички типови, језичке универзалије). Разуме основне принципе вођења дијалога; разуме појам 

говорног чина; разуме појам деиксе. Познаје одлике варијетета српског језика насталих на основу медијума и оних који су 

условљени социјално и функционално.  

2.СЈК.2.1.2. Зна основне особине дијалеката српског језика; зна основна правила екавског и (и)јекавског изговора; у 

једноставнијим случајевима пребацује (и)јекавску реч у екавски лик и обрнуто. Смешта развој књижевног језика код Срба у 

друштвени, историјски и културни контекст.  
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2.СЈК.2.1.3. Познаје говорне органе и начин на који се гласови производе; зна да дели гласове по свим критеријумима; разуме 

појам фонеме; зна сва правила акценатске норме и уме да прочита правилно акцентовану реч; зна механизме фонолошки 

условљених гласовних промена (једначења сугласника по звучности и по месту творбе, сажимање и асимилацију вокала и 

губљење сугласника).  

2.СЈК.2.1.4. Има шира знања о врстама и подврстама речи; уме да одреди облик променљиве речи и да употреби реч у задатом 

облику; познаје појам морфеме; дели реч на творбене морфеме у једноставнијим случајевима и именује те морфеме; познаје 

основне начине грађења речи; примењује норму у вези с облицима речи у мање фреквентним случајевима.  

2.СЈК.2.1.5. Користи се свим синтаксичким могућностима српског језика; разликује безличне и личне реченице; анализира 

реченице грађене по различитим моделима; има шира знања о синтагми; препознаје основне врсте зависних предикатских 

реченица (типични случајеви); зна основно о напоредним односима, конгруенцији и негацији; разликује врсте независних 

предикатских реченица; разуме појам елипсе; има основна знања о употреби падежа и глаголских облика.  

2.СЈК.2.1.6. Има богат и уразноличен лексички фонд (укључујући и интелектуалну и интернационалну лексику и познавање 

најфреквентнијих интернационалних префикса и суфикса). Тај фонд употребљава у складу с приликом; види језик као низ 

могућности које му служе да изрази индивидуално искуство и усмерен је ка богаћењу сопственог речника; познаје 

хиперонимију/хипонимију, паронимију; разликује лексичке слојеве; познаје метонимију као лексички механизам.  

2. Област КЊИЖЕВНОСТ 

2. СЈК.2.2.1. Интерпретира књижевни текст увидом у његове интеграционе чиниоце (доживљајни контекст, тематско-мотивски 

слој, композиција, ликови, форме приповедања, идејни слој, језичко-стилски аспекти...).  

2.СЈК.2.2.2. Познаје књижевнотеоријску терминологију и књижевнотеоријска знања адекватно примењује у тумачењу 

књижевних дела предвиђених програмом.  

2.СЈК.2.2.3. Разликује методе унутрашњег и спољашњег приступа у интерпретацији књижевноуметничког и књижевнонаучног 

дела и адекватно их примењује приликом разумевања и тумачења ових врста дела.  

2.СЈК.2.2.4. Уочава и образлаже поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевноуметничких и књижевнонаучних 

дела у оквиру школске лектире; процењује да ли је сложенији књижевнонаучни текст (аутобиографија, биографија, мемоари, 

дневник, писмо, путопис...) добро структуриран и кохерентан, да ли су идеје изложене јасно и прецизно; уочава стилске 

поступке у књижевноуметничком и књижевнонаучном тексту; процењује колико одређене одлике текста утичу на његово 

разумевање и доприносе тумачењу значења текста.  

2.СЈК.2.2.5. Образлаже основне елементе књижевности као дискурса у односу на остале друштвене дискурсе (нпр. 

присуство/одсуство приповедача, приповедни фокус, статус историјског и фиктивног итд.).  

2.СЈК.2.2.6. Приликом тумачења књижевноуметничких и књижевнонаучних дела из школског програма примењује знања о 

основним књижевноисторијским и поетичким одликама стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске 

књижевности.  
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2.СЈК.2.2.7. Самостално уочава и анализира проблеме у књижевном делу и уме да аргументује своје ставове на основу 

примарног текста.  

2.СЈК.2.2.8. Активно користи препоручену и ширу, секундарну литературу (књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, 

теоријску) у тумачењу књижевноуметничких и књижевнонаучних дела предвиђених програмом.  

2.СЈК.2.2.9. На основу дела српске и светске књижевности развија читалачке вештине, способности и знања од значаја за 

тумачење и вредновање различитих књижевноуметничких и књижевнонаучних дела и за развијање језичког, литерарног, 

културног и националног идентитета; има изграђен читалачки укус својствен културном и образованом човеку.  

3. Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

2.СЈК.2.3.1. Говори у званичним ситуацијама, јавно и пред већим аудиторијумом о темама из области језика, књижевности и 

културе, користећи се књижевним језиком и одговарајућом терминологијом; учествује у јавним разговорима са више учесника; 

процењује слушаоца односно аудиторијум и обликује свој говор према његовим потребама и могућностима; има потребу и 

навику да развија сопствену говорну културу; с пажњом и разумевањем слуша теже излагање (нпр. предавање) с темом из језика, 

књижевности и културе; слуша критички, процењујући говорникову аргументацију и објективност.  

2.СЈК.2.3.2. Саставља сложенији говорени и писани текст (из језика, књижевности или слободна тема) користећи се описом, 

приповедањем и излагањем (експозицијом); у говореној или писаној расправи прецизно износи своје идеје и образлаже свој став; 

труди се да говори и пише занимљиво, правећи прикладне дигресије и бирајући занимљиве детаље и одговарајуће примере; 

уочава поенту и излаже је на прикладан начин; прецизно износи свој доживљај и утиске поводом књижевног или другог 

уметничког дела; сажето препричава сложенији књижевни текст и резимира сложенији књижевни и неуметнички текст на теме 

непосредно везане за градиво; пише извештај и реферат; примењује правописну норму у случајевима предвиђеним програмом.  

2.СЈК.2.3.3. Има способност и навику да у различите сврхе (информисање, учење, лични развој, естетски доживљај, забава...) 

чита теже текстове (књижевноуметничке текстове, стручне и научнопопуларне текстове из области науке о језику и 

књижевности, текстове из медија); има изграђен читалачки укус својствен културном и образованом човеку; примењује сложене 

стратегије читања; бира стратегију читања која одговара сврси читања.  

2.СЈК.2.3.4. Разуме сложенији књижевни и неуметнички текст: препознаје његову сврху; проналази експлицитне и имплицитне 

информације; издваја информације према задатом критеријуму; издваја главне идеје; прати развој одређене идеје; пореди 

информације и идеје из двају или више текстова да би разумео одговарајући значењски или стилски аспект према задатом 

критеријуму; анализира и тумачи оне системе мотивације који се у књижевном делу јављају при обликовању (карактеризацији) 

ликова и изградњи догађаја (због бољег и потпунијег разумевања значења књижевног дела); тумачи (на нивоу разумевања) 

текстове ослањајући се на други текст/текстове.  

2.СЈК.2.3.5. Критички промишља сложенији књижевни и неуметнички текст: раздваја објективну чињеницу од ауторове 

интерпретације; процењује да ли је аутор текста неутралан или ангажован односно пристрастан, и образлаже своју процену; 

разликује експлицитне и имплицитне ауторове ставове; аргументовано вреднује да ли аутор сложенијег експозиторног или 
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аргументативног текста погодног за обраду градива из језика и књижевности износи све потребне информације и да ли даје 

довољне и веродостојне доказе за то што тврди.  

2.СЈК.2.3.6. Процењује да ли је сложенији неуметнички текст погодан за обраду градива из језика и књижевности добро 

структуриран и кохерентан, да ли су идеје изложене јасно и прецизно; уочава стилске поступке у овим текстовима; процењује 

колико одређене одлике текста утичу на његово разумевање.  

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на напредном нивоу у свакој области.  

Напредни ниво 

1. Област ЈЕЗИК 

2.СЈК.3.1.1. Разуме да постоји тесна веза између језика и мишљења; јасан му је појам категоризације; познаје конверзационе 

максиме (квалитета, квантитета, релевантности и начина); разуме појам информативне актуализације реченице и зна како се она 

постиже; јасан му је појам текстуалне кохезије.  

2.СЈК.3.1.2. При подели речи на слогове позива се на правила; акцентује једноставније примере.  

2.СЈК.3.1.3. Има детаљнија знања о морфологији у ужем смислу и творби речи у српском језику (дели реч на творбене морфеме у 

сложенијим случајевима и именује те морфеме).  

2.СЈК.3.1.4. Има детаљнија знања о употреби падежа и глаголских облика; уме да анализира компликованије реченице грађене 

по различитим моделима; познаје специјалне независне реченице; познаје различита решења у вези с конгруенцијом.  

2.СЈК.3.1.5. Има основна знања о речницима и структури речничког чланка.  

2. Област КЊИЖЕВНОСТ 

2.СЈК.3.2.1. Чита, доживљава и самостално тумачи књижевноуметничка и књижевнонаучна дела из обавезног школског 

програма, као и додатне (изборне) и факултативне књижевноуметничке и књижевнонаучне текстове; током интерпретације 

поуздано користи стечена знања о стваралачком опусу аутора и књижевноисторијском контексту.  

2.СЈК.3.2.2. Влада књижевнотеоријском терминологијом и теоријска знања адекватно примењује у тумачењу 

књижевноуметничких и књижевнонаучних дела која су предвиђена школским програмом и других дела ове врсте различитих 

жанрова, изван школског програма.  

2.СЈК.3.2.3. У процесу тумачења књижевноуметничког и књижевнонаучног дела, одабира, примењује и комбинује адекватне 

методе унутрашњег и спољашњег приступа.  

2.СЈК.3.2.4. Уочава и тумачи поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевноуметничких и књижевнонаучних 

текстова у оквиру школске лектире и изван школског програма; процењује и пореди стилске поступке у наведеним врстама 

текстова.  

2.СЈК.3.2.5. Разуме основне елементе књижевности као дискурса (пореди нпр. присуство/одсуство приповедача, приповедни 

фокус, статус историјског и фиктивног итд.) у односу на остале друштвене дискурсе и та сазнања употребљава у тумачењу 

књижевних дела.  
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2.СЈК.3.2.6. Приликом тумачења и вредновања књижевноуметничких и књижевнонаучних дела примењује и упоређује 

књижевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске књижевности.  

2.СЈК.3.2.7. Самостално уочава и тумачи проблеме и идеје у књижевном делу и своје ставове уме да аргументује на основу 

примарног текста и литерарно-филолошког контекста.  

2.СЈК.3.2.8. У тумачењу књижевног дела критички користи препоручену и самостално изабрану секундарну литературу 

(књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, теоријску).  

2.СЈК.3.2.9. На основу дела српске и светске књижевности (у обавезном и сопственом избору) и секундарне литературе шири 

читалачка знања, примењује стратегије читања које су усаглашене са типом књижевног дела и са читалачким циљевима 

(доживљај, истраживање, стваралаштво); развија језички, литерарни, културни и национални идентитет.  

3. Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

2.СЈК.3.3.1. Дискутује о сложеним темама из језика, књижевности и културе; дискутује о смислу и вредностима књижевних 

текстова и о сврси и вредностима неуметничких текстова користећи стручну терминологију.  

2.СЈК.3.3.2. Излаже (у званичним ситуацијама, јавно и пред већим аудиторијумом) и пише о темама из области језика, 

књижевности и културе; има развијене говорничке (ораторске) вештине; претпоставља различите ставове аудиторијума и у 

складу с тим проблематизује поједине садржаје; препознаје и анализира вербалну и невербалну реакцију саговорника односно 

аудиторијума и томе прилагођава свој говор; слушајући говорника, процењује садржину и форму његовог говора и начин 

говорења.  

2.СЈК.3.3.3. Композиционо и логички складно пише стручни текст на теме из књижевности и језика, као и новински чланак.  

2.СЈК.3.3.4. Организује, класификује, уопштава и на сличан начин обрађује информације из књижевних и неуметничких текстова 

на основу задатог и/или самостално постављеног критеријума.  

2.СЈК.3.3.5. Продубљено критички промишља сложенији текст: процењује колико сложенији експозиторни текст успешно 

преноси информације публици којој је намењен, уочавајући које информације недостају; издваја доказну грађу на којој аутор 

аргументативног текста заснива своје ставове и одређује средства којима их износи; запажа ауторове грешке у закључивању и 

сл.  

2.СЈК.3.3.6. Процењује стилске поступке у књижевном и неуметничком тексту; пореди стилске поступке у два сложена текста 

(или више њих); тумачи њихову улогу у остваривању естетских и значењских одлика наведених врста текстова.  

2.СЈК.3.3.7. Изграђује свест о себи као читаоцу - развија читалачку ауторефлексију (разуме улогу читања у сопственом развоју; 

има развијену, критичку свест о својим читалачким способностима...).  

НАПОМЕНА: Због преклапања у више наставних тема/модула  образовни стандарди ће бити прецизније одређени у оперативним 

(месечним)  плановима. 

Начин остваривања програма 

УВОДНА ОБЈАШЊЕЊА 
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Зависно од разреда и садржаја годишњи фонд часова наставе овог предмета распоређен је тако да је за подручје књижевност издвојено око 60%, а 

за друга два (језик и култура изражавања) око 40% часова.  

У оквиру тог фонда планирани садржаји се обрађују са око70% часова. Осталих 30% часова предвиђено је за понављање, утврђивање, вежбање и 

систематизовање програма.  

Циљ и задаци чине целину и остварују се током четири године - систематски и континуирано - у свим предвиђеним програмско-тематским 

подручјима и видовима рада.  

Сви садржаји распоређени су по разредима, подручјима, областима и темама уз примену начела поступности, корелације, интеграције и 

примерености узрасту.  

Садржаји књижевности конкретизовани су по разредима, сегментима (књижевност и лектира), а обухватају књижевнотеоријско и 

књижевноисторијско проучавање књижевноуметничких дела и књижевности жанровски распоређених.  

Подручје језик обухвата изучавање језика као система. У садржаје овог подручја уграђени су елементи опште лингвистике и правописа.  

Подручје култура изражавања обухвата облике и врсте у области усменог и писменог изражавања (по разредима). У овој области планиране су 

говорне и писмене вежбе, домаћи задаци и писмени задаци, који треба да се раде наизменично ћирилицом и латиницом.  

Ради што успешније реализације бројних захтева и садржаја неопходна је и стална сарадња наставника српског језика и књижевности с 

наставницима других предмета (историје, сродних општестручних и ужестручних предмета), стручним сарадницима (школским библиотекаром - 

медијатекаром, педагогом, психологом) и органима (стручним активом и већима), родитељима ученика и међуопштинском (регионалном) 

просветно-педагошком службом; такође је корисна сарадња наставника и са одређеним институцијама (народном библиотеком, домом културе, 

биоскопом, локалним новинама, радио-станицом и др.).  

Квалитет и трајност знања, умења, вештина и навика ученика у многоме зависе од принципа, облика, метода и средстава који се користе у 

образовно-васпитном процесу. Због тога савремена настава српског језика и књижевности претпоставља остваривање битних задатака и садржаја 

програма уз максимално могућу мисаону активност ученика (субјеката у настави), поштовање одређених дидактичких принципа (посебно: свесне 

активности ученика, научности, примерености, поступности, систематичности и очигледности), као и адекватну примену оних наставних облика, 

метода, поступака и средстава чију су вредност утврдиле савремена пракса и методика наставе српског језика и књижевности (пре свега: разни 

видови групног и индивидуалног рада примерени могућностима ученика, методе - дијалошка, текстуално-графичке демонстрације и самосталних 

радова ученика, средства - уџбеници, приручници, разне врсте текстова и графичких приказа, графофолије, наставни и други филмови, радио и 

телевизијске емисије и сл.). Избор одређених наставних облика, метода, поступака и средстава условљен је, пре свега, наставним садржајем и 

циљевима (образовним, васпитним и функционалним), које треба остварити на једном часу српског језика и књижевности.  

Редовна настава српског језика и књижевности изводи се у специјализованим учионицама и кабинетима за овај предмет, који треба да буду 

опремљени у складу са нормативима за средње стручне школе. Делимично, она се организује и у другим школским просторијама (библиотеци - 

медијатеци, читаоници, аудиовизуелној сали и сл.).  
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У настави српског језика и књижевности користе се одобрени уџбеници и приручници и библиотечко-информацијска грађа од значаја за 

остваривање задатака и садржаја програма овог предмета, односно за систематско оспособљавање ученика за самостално коришћење разних 

извора сазнања у настави и ван ње.  

Програмобезбеђује адекватнији однос између часова обраде и других типова часова.Створени су предуслови за креативно испољавање наставника 

и прилагођавање васпитно-образовног рада различитим ситуацијама у пракси, као и за појачавање стваралачке сарадње наставника и ученика.  

КЊИЖЕВНОСТ  

Ово програмско-тематско подручје обухвата најзначајнија дела из српске и светске књижевности, која су распоређена у књижевноисторијском 

континуитету од старог века до данас.  

Од историјског континуитета одступа се само у поглављу и проучавање књижевног дела, као и у поглављу лектира.  

Наставник српског језика и књижевности у средњим стручним школама треба да пође од претпоставке да је ученик у основној школи стекао 

основна знања:  

- из теорије књижевности: тема, мотив, фабула; лик, карактер; структура прозног књижевног дела; књижевни родови и врсте;основна 

језичкостилска изражајна средства; усмена и писана књижевност; структура лирске песме; стих, строфа, рима, ритам; структура драмског дела; 

дијалог, монолог, драмска врста, драма и позориште, филм, радио-драма, телевизијска драма;  

- из основа сценске и филмске културе: слика, реч, звук, филмска музика, ситуација, радња, јунаци филма, елементи филмског израза, филмске 

врсте, од синопсиса до сценарија; филм, телевизија, књижевност (сличност и разлике).  

Са стеченим знањима, која се у програму средњих стручних школа проширују и продубљују, ученик може активно да учествује у интерпретацији 

књижевног дела.  

Интерпретативно-аналитички методички систем је основни вид наставе књижевности и њега треба доследно примењивати приликом упознавања 

ученика са изабраним књижевним делима која су предвиђена програмом. Наравно, не треба очекивати да се сва програмом предвиђена дела 

обрађују на нивоу интерпретације као најпотребнијег аналитичко-синтетичког приступа књижевном делу. Наставник треба да процени на којим 

ће делима радити интерпретацију, а на којим осврт, приказ или, пак, проблемско-стваралачки методички систем.  

Нема сумње да овакав програм књижевности у средњим стручним школама повремено тражи и примену експликативног методичког система када 

се мора чути наставникова реч, и то најчешће приликом давања информација о епохама које се проучавају, као и у свим другим ситуацијама у 

којима наставник не може рачунати на ученикова предзнања (на пример: основне информације о почецима писмености, да је његов говор модел 

правилног, чистог и богатог језика каквом треба да теже његови ученици).  

Књижевна дела из програма лектира имају равноправан третман са делима из обавезног програма књижевности и обрађују се по истом 

методичком систему. Треба напоменути да се из лектире која је дата по избору ученика и наставника не морају обрадити сви писци, већ 

књижевно дело оног писца за које се опредељују ученици и наставник.  

ЈЕЗИК  

Програм наставе језика у средњим стручним школама конципиран је тако да омогући ученицима стицање знања и о језику као друштвеној појави 

и о језику као систему знакова. Циљ је да ученици, поред знања о свом матерњем језику, стекну и опште лингвистичка односно 
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социолингвистичка знања неопходна образованом човеку. Ова општа знања су функционално повезана са наставом матерњег језика. Главни део 

тих знања обрађује се у сегменту општи појмови о језику (на почетку програма за први и на крају програма за четврти разред). Као у уводном 

делу сегмента књижевни језик (у првом разреду) и сегменту језички систем и науке које се њиме баве; али се општи појмови обрађују и током 

целе наставе - у вези са одговарајућим партијама о српском као матерњем језику. Инсистирање на једном теоријски и методички вишем нивоу 

изучавању језичких појава даје нови квалитет настави која обухвата и знања с којима су се ученици сретали у основној школи. Ова знања, поред 

своје општеобразовне вредности и значаја за олакшавање и побољшавање наставе српског језика, треба да послуже и лакшем савлађивању 

градива из страних језика.  

Део програма књижевни језик (први и други разред) вишеструко је значајан. Његовом реализацијом ученици треба да стекну знања и изграде 

одговарајуће ставове о српском књижевном језику и о значају књижевнојезичке норме и језичке културе. Овај део програма укључује и наставу о 

развоју књижевног језика.  

У сегменту програма посвећеног организацији и функционисању језичког система не обрађују се само чисто граматички аспекти језичког система 

већ се обухватају и функционални аспекти. Зато су, између осталог, у синтаксу унети и елементи лингвистике текста и граматике. Посебан је 

значај дат лексикологији (која се надовезује на део о творби речи), и то не само да би ученици стекли више знања о речничком благу свога језика 

него и да би развили правилан однос према разним појавама у лексици.  

У обради свих сегмената програма треба се надовезивати на знања која су ученици стекли током претходног школовања. Међутим, овде није реч 

о простом обнављању и утврђивању раније стечених знања, него о добијању целовите слике о српском језику, и као што је већ речено, о усвајању 

једног квалитативно вишег приступа проучавању језичке организације и језичких законитости.  

Веома је важно да се настава језика повеже са осталим деловима овог наставног предмета. Наиме, ова настава пружа лингвистичка знања која ће 

бити подлога за тумачење језика и стила књижевних дела, с тим што ова дела пружају и одговарајући материјал за уочавање естетске функције 

језика. С друге стране, настава језика се мора повезати и са наставом културе изражавања. Тиме ће лингвистичка знања (о акценатском систему, 

творби речи, лексикологији, синтакси итд.), као и проучавање правописа, допринети да ученици боље и поступније усвоје књижевнојезичку 

норму и да побољшају своје изражајне способности.  

КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА  

Вежбе у усменом изражавању треба у средњим стручним школама да дају одређени степен правилне артикулације, дикције, интонације, ритма и 

темпа у читању и казивању лирског, епског и драмског текста. Ове се вежбе, по правилу, реализују у току обраде књижевног текста на тај начин 

што ће наставник, директно, својим читањем, говорењем или уз помоћ снимка, анализирати одговарајуће елементе правилног усменог 

изражавања како би их ученици уочили. Стечена сазнања трансформишу се у вештине и умења на тај начин што ученици интерпретирањем 

књижевних текстова настоје да сами достигну одговарајући степен вештине и умења ове врсте. Стечене способности се даље увежбавају 

различитим облицима усменог изражавања ученика (извештавање, расправљање, реферисање и др.). Већина предвиђених облика ове наставе 

непосредно се укључује у наставу књижевности или примене за израду писмених састава.  

У првом разреду (делимично и у другом) веома је упутно да наставник ученицима демонстрира методологију израде писменог састава. У том 

смислу корисно је комбиновати индукцију и дедукцију. На одабраном узорку (расправа, извештај и др.) треба анализирати његову композицију, 
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функцију одељака и остале елементе (примереност стила и сл.). Затим се ученицима може дати задатак да припреме грађу о једној теми, али да 

прикупљену грађу не обликују већ да се то уради на часу. Вежба у методологији израде писменог састава на основу прикупљене грађе требало би 

да буде демонстрација целокупног поступка израде писменог састава: од анализе теме, одређивања њеног тежишта, селекције прикупљене грађе, 

распореда појединости с гледишта добре композиције, до обликовања грађе и рада на усавршавању текста. Рационализација наставе у овом послу 

постиже се на тај начин што ће узорак текста бити у вези с књижевним делом из програма за одређени разред.  

И диференцирање функционалних стилова ваља обављати на узорцима које је наставник одабрао. Да би ученик био оспособљен да свој језик и 

начин изражавања подеси врсти писменог састава (излагања), треба да напише конкретан састав (припреми излагање). Вежбе ове врсте треба 

понављати све док сваки ученик не буде оспособљен да се служи одређеним облицима изражавања. Да би се постигао већи наставни учинак, 

корисно је наћи неопходну психолошку мотивацију. Због тога ученике треба обавестити не само о коначном циљу који се жели постићи 

одређеним системом вежбања него и о сврсисходности појединих парцијалних вежбања која чине интегралну целину. Тако, на пример, ако су 

ученици обавештени да ће следећи писмени задатак бити у форми расправе или приказа, онда и конкретне вежбе треба да буду подређене том 

циљу. Наставник ће на одабраном моделу конкретног облика изражавања показати ученицима његове битне карактеристике, подразумевајући ту 

и примереност језика и стила. После тога ученици у форми домаћег задатка чине прве покушаје да самостално напишу састав одређене врсте. 

Читањем и коментарисањем домаћих задатака ученици се даље оспособљавају у писменом изражавању и овладавању одређеним врстама састава. 

Када је наставник стекао утисак да су сви ученици релативно овладали одређеном врстом писменог изражавања, утврђује час израде школског 

писменог задатка. Резултати таквог поступка показују се у школском писменом задатку, па се на основу њих планира даљи рад на усавршавању 

културе изражавања ученика. Ако више ученика не постигне одређени успех, цео се процес понавља.  

Оквирни број часова који је предвиђен за усмено и писмено изражавање означава укупно време, а не и број вежби у току наставне године 

(препоручује се организовање већег броја краћих вежби с прецизно одређеним циљевима).  

Током наставне године ученицима се дају писмени задаци (у складу са облицима и врстама наведеним у програму културе изражавања). По 

правилу, наставник је обавезан да прегледа и анализира задатке свих ученика. Одабрани задаци (не само најуспешнији) читају се и коментаришу 

на часу (делу часа). Поред писмених, у складу са захтевима програма, наставник даје ученицима и друге врсте конкретних домаћих задатака 

(усмених, практичних - примерених могућностима ученика и њиховој оптерећености разним обавезама).  

Израда школског писменог задатка, по правилу, траје један час. Изузетно, кад то поједини облици писменог изражавања изискују, израда задатака 

може трајати и дуже од једног часа.  
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Образовни профил:Електротехничар рачунара 

Предмет: Енглески језик 

Разред: Први 

Службени гласник РС-Просветни гласник:(„Службени гласник РС”, бр. 88/17 и 27/18 – др. закон) 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 74 / / / 74 

Недељни 2 / / / 2 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ:  

Ученици: 

- развијају језичке вештине: слушање, читање, говор, писање у оквиру теме  

- активирају и развијају речник у оквиру теме 

- изражавају *комуникативне функције  у оквиру теме 

- стичу и примењују *знања о језику  у оквиру теме 

*  Комуникативне функције 

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 
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13. Изрицање забране и реаговање на забрану 

14. Изражавање припадања и поседовања 

15. Скретање пажње 

16. Тражење мишљења и изражавањеслагања и неслагања 

17. Тражење и давање дозволе 

18. Исказивање честитки 

19. Исказивање препоруке 

20. Изражавање хитности и обавезности 

21. Исказивање сумње и несигурности 

  * Знања о језику 

I УПИТНА РЕЧЕНИЦА 

- Грађење питања са препозиционим глаголима  

-Постављање питања „Колико“ са бројивим и небројивим именицама 

II ИМЕНИЧКА ГРУПА 

1. Члан (Разлика у употреби одређеног и неодређеног члана, првопоменути, другопоменути...) 

2. Именице (Бројиве и небројиве именице, сложенице) 

3. Заменички облици  -заменице  -  детерминатори 

 4. Придеви  (Обновити компарацију придева) 

 5. Бројеви  (Обновити просте и редне бројеве ) 

III ГЛАГОЛСКАГРУПА 

1. Глаголи 

- Обновити разлику у употреби  Present Simple, Present Continuous; Past Simple, Past Continuous  

- Обновити све употребе Present Perfect  

- Герунд и инфинитив 

- Used to 

- Обновити и утврдити начине за изражавање будућности, планова у будућности (going to, will)  

- Модални глаголи: should, must, will, may, might  

      2 . Предлози, најчешћи предлози за оријентацију у времену и простору. После придева 

      3. Придеви, грађење, у изразима, после глагола 

Задаци: 

Оперативни задаци на нивоу језичких вештина  

СЛУШАЊЕ   Оспособљавање ученика за разумевање усменог говора. 
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ЧИТАЊЕ   Оспособљавање ученика за функционално читање и разумевање различитих, узрасно и садржајно примерених врста текстова ради 

информисања, извршавања упутстава и остварења естетског доживљаја (читање ради личног задовољства). 

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

ПИСАЊЕ   Оспособљавање ученика за писање краћих текстова различитог садржаја. 

СОЦИОКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА   Стицање и овладавање социокултурним компетенцијама неопходним за писану и усмену употребу 

језика. 

МЕДИЈАЦИЈА И ПРЕВОЂЕЊЕ   У ситуацији када посредује између особа (вршњака или одраслих) које не могу да се споразумевају, у 

неформалним ситуацијама, сажимајући и делом преводећи,  ученик може да користи  усмену медијацију или писану медијацију и превођење. 

 

Активности наставника: 

-  Даје упутства и објашњења ученицима, бележи и благовремено обавештава ученике о њиховом напретку. 

Активности ученика: 

- Разуме разговетан говор или краћи текст о теми. 

- Учествује у разговору о теми. 

- Може да напише или каже кратке одговоре на питања из дате теме. 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  по 

теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Свакодневни живот 

2.СТ.1.5.2 

2.СТ.2.5.2 

2.СТ.1.4.2 

2.СТ.2.4.2 

2.СТ.1.2.5 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.1.4 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.4.4 

Ученик ће на крају  уводног часа бити 

упознат са начином рада и уџбеницима које 

ће користити. 

На крају наставне теме ученик ће бити у 

стању да: дискутује о свакодневном животу, 

путовањима и имиграцијида прича о 

градовима, о добрим делима, пореклу 

географских имена да пита како да дође до 

одређеног местаи даје слична упутства, 

препозна и употреби граматичке јединице: 

presentsimpleandcontinuous,придеве са 

предлозима, антониме, past 

Српски језик и 

књижевност 

22 8 14 
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simple/continuous, примени знање стечено 

на часовима на конкретним примерима кроз 

вежбу, уз помоћ модела напише 

неформално писмо. 

Ученик ће бити у стању да: на основу 

урађене контролне вежбе сагледа у којој 

мери је савладао наставне јединице 

обрађене и утврђене на  претходним 

часовима. 

2. 
Живи свет, заштита 

животне средине 

2.СТ.1.5.2 

2.СТ.2.5.2 

2.СТ.1.4.2 

2.СТ.2.4.2 

2.СТ.1.2.5 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.1.4 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.4.4 

На крају наставне теме ученик ће бити у 

стању да: разуме текст о исхрани и да 

дискутује о својим навикама у исхрани, као 

и како производња, паковање и транспорт 

хране утиче на загађеност животне средине, 

препозна и употреби граматичке 

јединице:детерминатори, односне заменице 

и прилози, примени знање стечено на 

часовима на конкретним примерима кроз 

вежбу. 

Ученик ће бити у стању да: на основу 

урађеног писменог задатка сагледа у којој 

мери је савладао наставне јединице 

обрађене и утврђене на  претходним 

часовима, на основу урађене исправке 

писменог задатка сагледа грешке које је 

правио и научи оно што није знао. 

На крају наставне теме ученик ће бити у 

стању да: разуме текст о исхрани, навикама 

у исхрани и утицају на животну средину, 

препозна и употреби граматичке јединице: 

past simple and past continuous, примени 

знање стечено на часовима на конкретним 

Српски језик и 

књижевност 

22 8 14 
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примерима кроз вежбу, уз помоћ модела 

напише писмо пријатељу. 

3. Храна и здравље 

2.СТ.1.5.2 

2.СТ.2.5.2 

2.СТ.1.4.2 

2.СТ.2.4.2 

2.СТ.1.2.5 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.1.4 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.4.4 

Ученик ће бити у стању да: на основу 

урађеног писменог задатка сагледа у којој 

мери је савладао наставне јединице 

обрађене и утврђене на  претходним 

часовима, на основу урађене исправке 

писменог задатка сагледа грешке које је 

правио и научи оно што није знао. 

На крају наставне теме ученик ће бити у 

стању да: разуме текст о томе како су људи 

раније живели у кућама без разних апарата 

који штеде људски рад, да дискутују о 

правилима у својој кући, да тражи  дозволу 

препозна и употреби граматичке јединице: 

прилоге, колокације,фразалне глаголе, 

обнови компаратив и суперлатив придева 

као и поређење по једнакости, препозна и 

примени знање стечено на часовима на 

конкретним примерима кроз вежбу, уз 

помоћ модела напише састав о својој соби . 

Ученик ће бити у стању да: на основу 

урађене контролне вежбе сагледа у којој 

мери је савладао наставне јединице 

обрађене и утврђене на  претходним 

часовима. 

Ученик ће бити у стању да: сагледа у којој 

мери је савладао наставне јединице 

обрађене и утврђене на  претходним 

часовима. 

Српски језик и 

књижевност 

22 8 14 
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4. Језик струке 

2.СТ.2.2.5 

2.СТ.2.5.2 

2.СТ.2.3.5 

Ученик ће бити у стању да: прочита и 

преведе текстове о својој струци, одговори 

на питања о текстoвима обрађеним на  

часовима чија је тема језик струке, 

преприча текстове, употреби речи везане за 

језик струке у конкретним примерима. 

Српски језик и 

књижевност 

8 4 4 

Начини 

оцењивања 

усменим путем, контролна вежба, 

писмени задатак, посматрање 

активности на часу 

Укупно: 74 33 37 

 

Образовни стандарди: 

• 2.СТ.1.5.2Саставља кратке, разумљиве реченице користећи једноставне језичке структуре. 

• 2.СТ.2.5.2Правилно разуме и користи већи број сложенијих језичких структура. 

• 2.СТ.1.4.2 Пише приватно писмо о аспектима из свакодневног живота (нпр. Описује људе, догађаје, места, осећања). 

• 2.СТ.2.4.2 У приватној преписци, тражи или преноси информације, износи лични став и аргументе 

• 2.СТ.1.2.5 Разуме кратке адаптиране одломке књижевних дела, и друге поједностављене текстове који се односе на 

цивилизацијске тековине, културу и обичаје свог и других народа. 

• 2.СТ.1.3.7 Излаже једноставне, блиске садржаје у вези са културом и традицијом свог и других народа. 

• 2.СТ.1.1.4Схвата смисао прилагођеног аудио и видео записа у вези с темама из свакодневног живота (стандардни говор, 

разговетни изговор и спор ритам излагања 

• 2.СТ.1.4.4 Пише једноставне текстове према моделу, уз помоћ илустрација, табела, слика, графикона, детаљних 

упутстава. 

• 2.СТ.2.2.5 Проналази специфичне појединости у дужем тексту са претежно сложеним структурама, у коме се износе 

мишљења, аргументи и критике(нпр. новински чланци и стручни текстови). 

• 2.СТ.2.3.5 Излаже већ припремљену презентацију о темама из свог окружења или струке. 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

1. слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом који чита наставник или који ученици чују са звучих записа;. 

2. рад у паровима, малим и великим групама (мини-дијалози, игра по улогама, симулације,  итд.); 

3. мануалне активности (израда паноа, презентација, зидних новина, постера за учионицу или родитеље и сл.); 

4. дебате и дискусије примерене узрасту (дебате представљају унапред припремљене аргументоване монологе са ограниченим трајањем, док 

су дискусије спонтаније и неприпремљене интеракције на одређену тему); 
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Образовни профил:Електротехничар рачунара 

Предмет: Физичко 

Разред: Први 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи  74   74 

Недељни  2   2 

 

Циљ и задаци предмета 

 

Циљ:  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 специфичним 

условима живота и рада 

Посебни циљеви предмета: 

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 положаје 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 поремећаје, на основу чега се 

програмирају се посебни садржаји, којима се обезбеђује превенција. 
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Задаци:  

Активности наставника: 

Уупознаје ученике са циљевима и исходима наставе / учења, планом рада и начинима оцењивања; даје информације о наставној јединици, 

демонстрира је, прати вежбање ученика, континуирано прати њихов рад и напредак и оцењује их , организује групна такмичења ученика 

Активности ученика:  

Прате  усмено излагање наставника, прате презентовање градива и демонстрацију наставних јединица, вежбају, постављају питања, 

демонстрирају савладано градиво, учествују у групним такмичењима 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. 

Здравствена култураи физичка 

активност, као основа за 

реализовање постављених 

циљева и исхода;  

 

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

- 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;  

Екологија, 

биологија 

2 2 / 

2. 

Развој моторичких и 

функционалних способности 

човека, као основа за 

реализовање постављених 

циљева и исхода 

 

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

- 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 

Екологија, 

биологија 

4 / 4 
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обликовања, атлетике, гимнастике, 

пливања и спортских игара за развој: снаге, 

брзине, издржљивости, гипкости, 

спретности и окретности; 

3. 

Усвајање знања, умења и 

вештина из спортских грана и 

дисциплина као основа за 

реализовање постављених 

циљева и исхода 

Атлетика 

 

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

-  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 

Екологија, 

биологија 

14 / 14 

4. 
Спортска гимнастика: 

(Вежбе на справама и тлу) 
 

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

- 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 

Екологија, 

биологија 

10 / 10 

5. Спортска игра (по избору)  

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

- 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 

Екологија, 

биологија 

38 / 38 
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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 

активностимаи 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 
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пријатељства, буде истрајан је у својим 

активностима. 

- Се правилно односи према окружењу у 

којме вежба, рекреира се и бави се 

спортом, што преноси у свакодневни 

живот; 

6. 

Физичка, односно спортска 

активност: у складу са 

могућностима школе. 

 

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

- Учествује на школском такмичењу и у 

систему школских спортских такмичења. 

 

6 / 6 

Начини 

оцењивања 

Праћење напретка ученика 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 

спортскимиграма  

Укупно: 74 2 74 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

 

• 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 позитиво 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 активнан опоравк 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. 

Предмет се реализује кроз следеће облике наставе: 

• теоријска настава (4часа) 

• мерење и тестирање (8 часова) 

• практична настава (58 часова) 
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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, пориступ 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. 

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 фаспитање дозвољена је истовремена реализација часа  

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. 
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Образовни профил: Електротехничар рачунара 

Предмет: Математика 

Разред: Први 

Службени гласник РС-Просветни гласник:бр. 88/17 и 27/18 

 

Годишњи и недељни фонд часова   

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок настава Укупно 

Годишњи 111 / / / 111 

Недељни 3 / / / 3 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ наставе математике је да ученици усвојезнања,развијувештине, формирају ставове потребне за схватање појава и законитости у природи, 

решавање разноврсних задатака из струке и свакодневног живота, наставак математичког образовања и самообразовања и развијање личности 

ученика. 

Задаци наставе математике су: 

- 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 простори разумевање узајамних односа геометријских фигура 

- Развијање систематичности, уредности, прецизности, темељности, истрајности, критичности у раду; 

- Оспособљавање за примену стечених знања како у математици тако и у осталим предметима; 

- Формирање математичке културе која подразумева свест о универзалности и примени математике и математичког начина мишљења; 

- Развијање способности потребних за решавање проблема и нових ситуација у процесу рада и свакодневном животу. 

 

Активности наставника: 

- редовно пратити рад и залагање ученика на часу, 

- водити рачуна о индивидуализацији приступу ученику, 

- подстицати ученике да опажају, примењују, препознају, упоређују, изводе закључке,  повезују знања са другим областима и другим 

предметима, решавају проблеме, практично примењују омогућити подстицајну средину за рад и учење, 

- охрабрује, помаже и подстиче ученике, 
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- инсистирати на систематичности у раду и поштовању принципа и правила рада, 

- инсистирати на практичној примени стечених знања, 

- оцењивањем мотивисати ученике за учење, 

- оцењивањем проценити ниво постигнућа ученика. 

Активности ученика: 

- активан приступ при излагању новог градива и изради задатака на часу, 

- практична примена стечених знања, 

- активно учешће у раду, 

- самопроцењивање напретка, 

- навести очекиване активности ученика с обзиром на тему ( запажа, упоређује, примењује, повезује, решава проблем, организује, 

повезује знања са другим областима, ослања се на претходно искуство.... ). 

 

Ред. 

број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Вектори 
2.МА.1.2.6 

2.МА.2.2.4. 

- Дефинише појам вектора; 

- Објасни појмове правца, смера и интезитета 

вектора; 

- Изврши операције са векторима( сабирање, 

одузимање, множење вектора скаларом) 

Стручни 

предмети 

(физика, 

ОЕТ) 

6 2 4 

2. Скупови и функције 

2.МА.1.1.8.

* 

2.МА.2.1.9.

* 

- Одреди елементе скупа задатог на различите 

начине; 

- Изврши скуповне операције над датим 

скуповима; 

- Наведе примере функција; 

- Дефинише линеарну функцију; 

- Одреди инверзну функцију линеарној 

функцији; 

- Реши једноставне комбинаторне задатке 

применом правила збира и производа; 

Физика, 

хемија 
9 4 5 
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3. 
Реални бројеви 

 

2.МА.1.1.1. 

2.МА.1.1.2. 

2.МА.1.1.3. 

2.MA.2.1.4. 

- Разликује појам целог, рационалног и 

ирационалног броја; 

- Преводи децимални број у разломак и 

обрнуто; 

- Познаје проиоритет операција и зна да га 

примени; 

- Дефинише појма апсолутне вредности и уме 

да је одреди; 

- Уме да заокружи број на одређен број 

децимала и зна да рачуна са таквим 

бројевима; 

- Дефинише појам апсолутне и релативне 

грешке и зна да је израчуна. 

- Зна да одреди НЗС и НЗД; 

Физика, 

хемија , 

стручни 

предмети 

10 4 6 

4. 
Тригонометријске 

функције 

2.МА.1.2.7.  

2.МА.2.2.5. 

2.МА.3.2.5. 

- Дефинише основне тригонометријске 

функције оштрог угла; 

- Израчунава основне тригонометријске 

функције оштрог угла код правоуглог троуга 

када су дате две странице; 

- Конструише оштар угао ако је позната једна 

његова триг. функција; 

- Наводи тригонометријске идентичности и 

примењује их; 

- Наводи тригонометријске функције 

карактеристичних углова (30°, 𝟒𝟓°, 𝟔𝟎°, 𝟗𝟎°); 
- Елементе тригонометрије правоуглог троугла 

примењује за решавање различитих 

проблема); 

- Претвара угао изражен у степенима у 

радијане и обрнуто; 

- Користи тригонометријски круг; 

- Користи калкулатор за рачунање триг. 

Физика,  

ОЕТ 
25 10 15 
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функција произвољног угла; 

- На основу вредности једне триг. функције 

рачуна остале применом идентичности; 

- Црта графике основних тригонометријских 

функција; 

- Примењује синусну и косинусну теорему; 

5. Пропорционалност 
2.МА.1.4.2. 

2.МА.2.4.2. 

- Разликује појам директне и обрнуте 

пропорционалности; 

- Поставља пропорцију и рачуна је; 

- Зна шта је каматни рачун и помоћу њега 

рачуна рату кредита; 

- Примењује рачун поделе и мешања и то 

повезује са хемијом; 

- Одређује напознату главницу, проценат, или 

процентни износ; 

Физика,хеми

ја ,стручни 

предмети 

12 5 7 

6. 

Рационални алгебарски 

изрази  

 

2.МА.1.1.4. 

2.МА.2.1.5. 

- Примењује основне рачунске операције са 

полиномима; 

- Уме да полином подели полиномом, одреди 

количник и остатак; 

- Зна формуле за квадрат и куб бинома, 

разлику квадрата и кубова, збир кубова и уме 

да их примени; 

- Зна да рачуна са алгебарским разломцима; 

- Уме да одреди НЗС и НЗД за више 

полинома; 

Физика,хеми

ја ,стручни 

предмети 

15 6 9 

7. 
Линеарна финкција и 

једначина 

2.МА.1.1.5.

* 

2.МА.1.1.6.

* 

2.МА.1.1.7. 

2.МА.2.1.8. 

2.МА.3.1.4.

- Зна да реши линеарну једначину 

најједноставнијег облика; 

- Зна под којим условима дата једначина 

постоји и како то утиче на решење; 

- Дискутује решење линеарне једначине са 

параметром; 

- Зна да реши систем од две, или три 

Физика, ОЕТ 16 7 9 



Машинска школа „Радоје Дакић“ 2018 -2022. 

 

 

1470 

* 

2.МА.3.1.5 

једначине применом више начина (супротни 

коефицијенти, метод замене, Гаусов метод); 

- Уме да нацрта график линеарне функције и 

са њега прочита особине; 

- Зна да реши линерану неједначину 

једноставног облика; 

- Зна да реши линерну неједначину 

дефинисану као производ или збир два 

линерана полинома; 

- Уме проблем да запише у облику једначине , 

или система и да га реши; 

- Уме да реши систем неједначина графичким 

методом; 

8. Комплексни бројеви 2.МА.2.1.2. 

- Дефинише појам имагинарне јединице и 

комплексног броја; 

- Сабира, одузима, множи и дели комплексне 

бројеве; 

- Одређује конјуговани број за дати 

комплексни број; 

- Израчунава модул комплексног броја; 

ОЕТ 6 2 4 

10. 
Писмени задаци са 

исправком 
   12  12 

Начини 

оцењивања 

1.усмену проверу знања 

2.писмену провера знања 

3. тестове знања 

4.праћење остварености 

исхода и стандарда; 

5.активност ученика на часу; 

Укупно: 111 40 71 

 

Образовни стандарди: 



Машинска школа „Радоје Дакић“ 2018 -2022. 

 

 

1471 

 2.МА.1.1.1. Користи природне, целе, рационале и реалне бројеве, различите записе тих бројева и преводи их из једног записа у други.  

2.МА.1.1.2. Израчунава вредност бројевног израза у коме се појављују сабирање, одузимање, множење, дељење, степеновање и кореновање и при 

томе по потреби користи калкулатор или одговарајући софтвер.  

2.MA.1.1.3. Примењује правила заокругљивања бројева и процењује вредност израза у једноставним реалним ситуацијама.  

2.MA.1.1.4. Трансформише једноставне алгебарске изразе.  

2.МА.1.1.5. Решава једноставне проблеме који се своде на линеарне и квадратне једначине.  

2.МА.1.1.6. Решава једноставне проблеме који се своде на линеарне неједначине и једноставне квадратне неједначине.  

2.МА.1.1.7. Решава једноставне проблеме који се своде на систем две линеарне једначине са две непознате.  

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

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

2.МА.1.2.6. Разуме појам вектора,зна основне операције са векторима и примењује их.  

2.МА.1.2.7. Примењује тригонометрију правоуглог троугла у једноставним реалним ситуацијама.  

2.МА.1.4.2. Примењује рачун са пропорцијама и процентни рачун при решавању једноставних практичних проблема 

2.МА.2.1.4. Рачуна са приближним бројевима и процењује грешку.  

2.MA.2.1.5. Трансформише алгебарске изразе 

2.МА.2.1.8. Решава проблеме који се своде на системе линеарних једначина са највише три непознате.  

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

и доноси закључке користећи основна геометријска тврђења, метричка својства и распоред геометријских објеката 

2.МА.2.2.4. Примењује својства вектора при решавању проблема. 

2.МА.2.2.5. Примењује тригонометријске функције у једноставним реалним ситуацијама. 

2.МА.2.4.2. Решава проблеме користећи пропорцију и процентни рачун.  

2.МА.3.1.4. Решава једначине са параметрима. 

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

2.МА.3.2.5.* Примењује тригонометријске функције у  проблемима. 

Начин остваривања програма :  

Настава се изводи са целим одељењем у учионици . 

Поред обавезних писмених  задатака реализују се и писмене провере знања у облику тестова и контролних вежби.  

У реализацији садржаја програма  

поред традиционалних метода  дијалошка са фронталним  

обликом рада  комбинују се и различите методе активног учења,учење кроз пажљиво  

конструисане активности, учење кроз рад, извршавање задатака и личну акцију која треба да доведе  до постављених исхода на основу којих се 

врши вредновање рада ученика. 
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Образовни профил: Електротехничар рачунара 

Предмет: Рачунарство и информатика 

Разред: Први 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 6/2018./1/20161/20161 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи  74   74 

Недељни  2   2 

Циљ и задаци предмета 

Циљ: 1. Упознавање са значајем информатичке компетентности и дигиталне писмености за живот у савременом друштву 

2. Упознавање ученика са основним постулатима информатике; 

3. Оспособљавање ученика за коришћење основних могућности оперативних система и система датотека 

4. Упознавање основних принципа функционисања локалних мрежа и оспособљавање за коришћење мрежних ресурса; 

5. Упознавање основних принципа функционисања интернета и оспособљавање за коришћење његових најпопуларнијих сервиса 

6. Оспособљавање ученика да користе различите изворе информација и имају критички однос према њима, да баратају информацијама, да 

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

7. Оспособљавање ученика за тумачење и разликовање података и информација кроз табеларно, графичко, текстуално приказивање, проналажење 

примене, повезивање са претходним знањем из других предмета 

8. Оспособљавање ученика да одаберу и примене најприкладнију технологију сходно задатку, области у којој је примењују или проблему који 

решавају 

9. Оспособљавање за одговорну примену препорука заштите здравља, безбедности, личне и приватности других у свакодневном раду у 

дигиталном окружењу 

10. Развијање свести о важности етичког коришћења информација и технологије 

11. Оспособљавање за коришћење рачунара у другим предметним областима; 

12. Развијање интересовања за стицање потребних знања и развој вештина које би ученици употребили за даље образовање и напредовање 

Задаци:  

– развију свест о неопходности коришћења рачунара у свакодневном животу и раду и значају информатике за функционисање и развој друштва; 

– овладају коришћењем програма за обраду текста и табеларних података и креирање докумената у коме су интегрисани текст, слика и табела; 

– ефикасно користе програмски језик заснован на прозорима за решавање различитих проблема у даљем образовању, професионалном раду и 
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свакодневном животу; 

– стекну знања потребна за подешавање параметара оперативног система на нивоу корисничког интерфејса, коришћење могућности оперативних 

система и система датотека конкретног оперативног система; 

– разумеју принципе функционисања интернета, локалних мрежа и оспособе се за коришћење мрежних ресурса, интернет сервиса и система за 

електронско учење; 

– јачају способност за прецизно и концизно дефинисање проблема; упознајусе са алгоритамским начином решавања проблема и основним 

алгоритмима; 

– јачају способност решавања проблема развојем логичког и критичког мишљења; 

– унапреде способности за брзо, ефикасно и рационално проналажење информација коришћењем рачунара, као и њихово критичко анализирање, 

складиштење и преношење; 

– развију прецизност, рационалност и креативност у раду са рачунаром; 

– унапреде стратегије и технике самосталног учења користећи могућности рачунара и развију спремност за учење током целог живота; 

– на адекватан начин користе предности рачунара и друштвених мрежа у удруживању са другима и покретању акција чији је циљ ширење 

корисних информација или пружање помоћи и подршке онима којима је то потребно; 

– примене стечена знања и вештине у савладавању програма других наставних предмета; 

– изграде правилне ставове према коришћењу рачунара, без злоупотребе и претеривања које угрожава њихов физичко и ментално здравље; 

– упознају савремена ергономска решења која олакшавају употребу рачунара и изграде спремност за праћење нових решења у области 

информатичке технологије. 

Активности наставника: Излаже наставну јединицу усмено, презентује градиво презентацијом, демонстрира, прати рад ученика, модерира рад 

ученика, припрема наставне материјале, саставља задатке за рад, израђује електронске тестове, прати рад ученика, процењује њихове активности 

и постигнућа и оцењује их. 

Активности ученика: Прате  усмено излагање наставника, прате презентовање градива и демонстрацију наставних јединица, вежбају са 

припремљених наставних материјала, постављају питања,  демонстрирају савладано градиво. 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  по 

теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. 

1. Основе рачунарске 

технике  
 

• Објасни значење појмова податак, 

информација и информатика 

• Разликује појмове бит и бајт 

• Наведе јединице за мерење количине 

Математика, 

биологија 
10 5 5 
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података 

• Претвара меру количине података из једне 

мерне јединице у другу 

• Објасни основне карактеристике 

информационог друштва 

• Наведе опасности и мере заштите здравља од 

претеране и неправилне употребе рачунара  

• Препозна компоненте из којих се састоји 

рачунар и објасни њихову функционалност 

• Објасни намену оперативно и спољашње 

меморије у рачунарском систему 

• Наброји врсте спољашњих меморија и 

објасни њихове карактеристике 

• Објасни сврху софтвера у рачунарском 

систему 

• Наброји врсте софтвера и објасни њихову 

2. 

2. Oснове 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 

Сви предмети 

8 4 4 
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3. 

3. Примена ИКТ-а  

 

• 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  

Српски језик и 

књижевност, 

енглески језик, 

математика 

40 10 30 

4. 

4. Рачунарске мреже, 

интернет и електронска 

комуникација  

 

• 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 

• Наведе начине приступа интернету 

Српски језик и 

књижевност, 

енглески језик, 

математика, 

физика, ОЕТ (за 

занимање 

електротехничар 

рачунара) 

16 8 8 
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• Објасни разлику између локалне и глобалне 

мреже 

• Објасни принципе функционисања 

интернета 

• Објасни појам и сврху интернет протоколи 

• Објасни зашто постоји систем доменских 

имена  

• процени квалитет информација са којима се 

сусреће 

• препозна прихватљиво / неприхватљиво 

понашање у оквиру дигиталне комуникације; 

• пријави непримерене дигиталне садржаје 

или нежељене контакте и потражи помоћ 

• препозна знаке зависности од технологије и 

правовремено реагује 

• води рачуна о онлајн идентитету и 

приватности; 

Начини 

оцењивања 

Тестови вештина, праћење 

активности на часу, електронски 

тестови 

Укупно: 74 27 47 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО): 

На почетку наставе урадити проверу нивоа знања и вештина ученика, која треба да послужи као оријентир за организацију и евентуалну 

индивидуализацију наставе. 

У уводном делу двочаса наставник истиче циљ и задатке одговарајуће наставне јединице, затим реализује теоријски део неопходан за рад 

ученика на рачунарима. Уводни део двочаса, у зависности од садржаја наставне јединице, може да траје највише 30 минута. Након тога 

организовати активност која, у зависности од теме, подстиче изградњу знања, анализу, критичко мишљење, интердисциплинарно повезивање. 

Активност треба да укључује практичан рад, примену ИКТ, повезивање и примену садржаја различитих наставних предмета, тема и области са 

којима се сусрећу изван школе. Активности осмислити тако да повећавају мотивацију за учење и подстичу формирање ставова, уверења и 

система вредности у вези са развојем језичке и информатичке писмености, здравим стиловима живота, развојем креативности, способности 

вредновања и самовредновања. 
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Годишњи фонд часова зависи од броја наставних недеља у првом разреду који је дефинисан наставним планом за сваки образовни профил. 

Све школе, које у наставним плановима имају у првом разреду 36, односно 37 наставних недеља без блок наставе, могу реализовати садржаје 

овог предмета са 72, односно 74 часа годишње. Повећан број часова (2 или 4 часа) оставља се наставнику да распореди на оне тематске целине за 

које сматра да је то потребно. Уз сваку тему програма дат је и оријентациони број часова који има циљ да наставнику сугерише обим, дубину и 

начин интерпретације појединих целина, односно тема. Овај фонд часова је оквирног карактера и треба га усклађивати са конкретном ситуацијом 

у одељењу и специфичностима за сваки профил. У реализацији програма треба се придржавати наведеног редоследа теме. 

При реализацији програма дати предност пројектној, проблемској и активној настави, кооперативном учењу, изградњи знања и развоју 

критичког мишљења. Подстицати тимски рад и сарадњу нарочито у областима где наставник процени да су присутне велике разлике у предзнању 

код појединих ученика. Уколико услови дозвољавају дати ученицима подршку хибридним моделом наставе (комбинацијом традиционалне 

наставе и електронски подржаног учења), поготово у случајевима када је због разлика у предзнању потребна већа индивидуализација наставе. 

 

 

 

 

Образовни профил: Електротехничар рачунара 

Предмет: Историја 

Разред: Први 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 74 / / / 74 

Недељни 2 / / / 2 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ:Циљ наставе историје је стицање хуманистичког образовања и развијање историјске свести; разумевање историјског простора и времена, 

историјских догађаја, појава и процеса и улоге истакнутих личности; развијање индивидуалног и националног идентитета; стицање и 

проширивање знања, развијање вештина и формирање ставова неопходних за разумевање савременог света; 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); 
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оспособљавање за ефикасно коришћење информационо-комуникационих технологија; развијање свести о потреби сталног усавршавања и свести 

о важности неговања културно-историјске баштине. 

Задаци:Задаци наставе историје су да ученици: 

- стекну и прошире знања о националној и општој историји (политичкој, економској, друштвеној, културној...), да разумеју узроке и последице 

историјских догађаја, појава и процеса, и улогу истакнутих личности у развоју људског друштва;  

- поседују свест о повезаности појава из прошлости са појавама из садашњости;  

- разумеју да национална историја представља саставни део регионалне, европске и глобалне историје;  

- развијају истраживачки дух и критички однос према прошлости;  

- буду оспособљени за проналажење, прикупљање и коришћење информација датих у различитим симболичким модалитетима (историјске карте, 

графикони, табеле...) и њихово повезивање са претходним историјским знањем;  

- буду оспособљени да препознају различита тумачења истих историјских догађаја;  

- повезују стечена знања и вештине са садржајима сродних наставних предмета;  

- буду оспособљени за примену стечених знања и практичних вештина у свакодневном животу;  

- унапређују вештине неопходне за индивидуални и тимски рад (комуникативност, образлагање сопствених ставова, аргументовани дијалог...);  

- развијају одговорност, систематичност, прецизност и позитиван став према учењу;  

- развијају свест о квалитету стеченог знања и потреби сталног усавршавања. 

Активности наставника:  Излаже наставни садржај, мотивише узченике, подстиче на дискусију, поставља питања, даје повратну информацију о 

напредовању ученика 

Активности ученика: Прате излагање наставника, закључују, постављају и одговарају на питања, повезују, раде и презентују реферате о 

личностима и догађајима. 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  по 

теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. 

Српска држава и 

државност 

2.ИС.1.1.1 

2.ИС.1.2.2 

2.ИС.1.2.3 

• 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; 

Српски језик, 

Верска 

настава, 

Социологија, 

Грађанско 

васпитање, 

Филозофија 

30 19 11 
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• 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 

2. 

Српски народ у 

југословенској 

држави 

2.ИС.1.1.1 

2.ИС.1.2.2 

2.ИС.1.2.3 

• 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; 

Српски језик, 

Верска 

настава, 

Социологија, 

Грађанско 

васпитање, 

Филозофија 

20 12 8 
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• образложи допринос југословенских 

антифашистичких покрета победи савезника у 

Другом светском рату; 

именује најважније личности које су утицале на 

друштвено-политичка збивања у Југославији. 

3. 

Достигнућа српске 

културе 

2.ИС.1.1.1 

2.ИС.1.2.2 

2.ИС.1.2.3 

• 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. 

Српски језик, 

Верска 

настава, 

Социологија, 

Грађанско 

васпитање, 

Филозофија 

12 7 5 

4. 

Српски народ и 

Србија у  

савременом свету 

2.ИС.1.1.1 

2.ИС.1.2.2 

2.ИС.1.2.3 

• 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. 

Српски језик, 

Верска 

настава, 

Социологија, 

Грађанско 

васпитање, 

Филозофија 

12 5 7 

Начини 

оцењивања 

Усмено одговарање, контролне 

вежбе, пројекти ученика 
Укупно: 74 43 31 

Образовни стандарди: 

2. ИС. 1.1.1. Разуме значење основних истроријских и појмова историјске науке 

2. ИС. 1.2.2 Уочава да постоје различита виђења исте историјске појаве на основу поређења више историјских извора 

2.ИС. 1.2.3 Препознаје предрасуде, стереотипе, пропаганду и друге видове пристасности у тумачењу појава у историјским и 



Машинска школа „Радоје Дакић“ 2018 -2022. 

 

 

1481 

савременим изворима информација. 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

На почетку теме ученици ће бити 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. 

• садржаје ће бити прилагођени ученицима, како би најлакше и најбрже достигли наведене исходе,  

• наставник ће одредити 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), 

•  искористиће се велике могућности које историја као наративни предмет пружа у подстицању ученичке радозналости, која је у основи 

сваког сазнања, 

• посебно место у настави историје ће имати 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 ће имати подстицајну функцију за развој историјског мишљења и критичке свести, не само у фази утврђивања и 

систематизације градива, већ и у самој обради наставних садржаја, 

 питања могу имати различите функције, као што су: фокусирање пажње на неки садржај или аспект, подстицање поређења, трагање за 

појашњењем, 

• настава ће помоћи  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 ће се користити различите облике организоване активности ученика (индивидуални рад, рад у пару, рад у групи, радионице или 

домаћи задатак),  

• наставе историје ће утицати 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, 
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Образовни профил: Електротехничар рачунара 

Предмет: Хемија 

Разред: Први 

Службени гласник РС-Просветни гласник: "Сл. гласник СРС – Просветни гласник", бр. 6/90 и "Сл. гласник РС – Просветни гласник", бр. 4/91, 

7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 

10/2009, 5/2010, 8/2010 - испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015 i 11/2016) 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 74 / / / 74 

Недељни 2 / / / 2 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ: 

- развијање функционалне хемијске писмености, 

-разумевање појава и промена у природи на основу знања хемијских појмова, теорија, модела и закона, 

- развијање способности комуницирања коришћењем хемијских термина, хемијских симбола,формула и једначина,                              - развијање 

способности за тражење и коришћење релевантних информација у различитим изворима,  

-развијање свести о важности одговорног односа према животној средини, 

- развијање радозналости и свести о сопственим знањима и способностима. 

Задаци: 

-омогућавање ученицима да разумеју предмет изучавања хемије и научни метод којим се у хемији долази до сазнања 

- омогућавање ученицима да сагледају значај хемије у свакодневном животу 

-оспособљавање ученика да се користе хемијским језиком 

-стварање наставних ситуација у којима ће ученици развијати своја знања и вештине 

Активности наставника: 

-подстицање ученика на мисаону активност  

-пружање нових информација 

Активности ученика: 

-активно слушање, бележење, презентација резултата 
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Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Основни хемијски појмови 
2.ХЕ.1.1.1 

2.ХЕ.1.1.2 

Зна да препозна основне хемијске 

појмове и да их примени 

физика 
8 6 2 

2. Хемијске реакције 
2.ХЕ.1.1.3 

2.ХЕ.1.1.4 

Примена реакција на основу врсте 

реакције 

физика 
10 5 5 

3. Раствори 
2.ХЕ.1.1.4 

2.ХЕ.1.1.5 

Разликовање врста раствора и 

њихових особина 

машински 

материјали 11 6 5 

4. Метали 
2.ХЕ.1.2.1 

2.ХЕ.1.2.2 
Примена метала 

машински 

материјали 11 9 2 

5. Неметали 
2.ХЕ.1.2.1 

2.ХЕ.1.2.3 
Примена неметала 

свакодневни живот 

12 7 5 

6. Органска једињења 
2.ХЕ.1.3.1 

2.ХЕ.1.3.2 

Разликовање структуре по 

функционалној групи 

биологија 

18 11 7 

7. Хемија животне средине 
2.ХЕ.1.5.1 

2.ХЕ.1.5.2 
Зна изворе загађивања и мере заштите 

екологија 

4 2 2 

Начини 

оцењивања 

Усменим путем, посматрањем 

активности на часу 
Укупно: 74 46 28 
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Образовни стандарди: 

• 2.ХЕ.1.1.1- описује структуру атома елемената 

• 2.ХЕ.1.1.2 -повезује физичка и хемијска својства супстанце 

• 2.ХЕ.1.1.3 -препознаје примере раствора у свакодневном животу 

• 2.ХЕ.1.1.4 -описује утицај различитих фактора на растворљивост супстанци 

• 2.ХЕ.1.1.5 -разликује и описује киселине, базе и соли 

• 2.ХЕ.1.2.1- описује налажење метала и неметала у природи 

• 2.ХЕ.1.2.2 -описује реактивност метала 

• 2.ХЕ.1.2.3- препознаје неорганска једињења 

• 2.ХЕ.1.3.1- препознаје угљоводонике и органска кисеонична једињења 

• 2.ХЕ.1.3.2- описује физичка својства органских једињења 

• 2.ХЕ.1.5.1- рукује супстанцама у складу са ознакама опасности 

• 2.ХЕ.1.5.2 -наводи загађиваче животне средине 

 

 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

-Настава се изводи са целим одељењем у учионици. 

-У реализацији садржаја програма поред традиционалних метода дијалошка са фронталним обликом рада комбинују се и различите методе 

активног учења, учење кроз пажљиво конструисане активности, учење кроз рад, извршавање задатака и личну акцију која треба да доведе до 

постављених исхода на основу којих се врши вредновање рада ученика. 
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Образовни профил: Електротехничар рачунара 

Предмет: Ликовна култура 

Разред: Први 

Службени гласник РС-Просветни гласник:„Службени гласник РС”, бр. 88/17 и 27/18 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 20 17 - - 37 

Недељни 1 - - - - 

 

Циљ и задаци предмета 

– Циљ: 

– -Оспособљавање за самостално ликовно изражавање и стварање традиционалним и савременим визуелним медијима, материјалима и 

техникама, за самостално проналажење и систематизовање информација из различитих извора, за примену стечених знања и умења у настави других 

предмета, свакодневном животу и будућем раду.  

Развијање визуелног опжања,креативности,критичког мишљења,естезских критеријума, 

индвидуалности,самопоуздања,радознаости,предузимљивости,емпатије и толеранције. 

Оспособљавањеза изражавање идеја , ставова и емоција традиционалним или савременим медијима, за коришћење различитих информација као 

подстицај за стваралачки рад, за сарадњуи тимски рад. 

Задаци:Задаци ликовне културе су: 

– -Развијање визуелног опажања и памћења, естецких критеријума, стваралачког и критичког мишљења.  

– -Мотивисање ученика да доприноси естецком и културном начина живљења у свом природном и друштвеном окружењу.  

Упознавање са значајем и улогом визуелне уметности у друству, свакодневном  животу и раду и са најзначајнијим националним и светским 

уметничким делима, уметницима и споменицима културе. 

Формирање позитивног става према очувању визуелног националног идентитета, нацијоналне и светске културне бастине. Повезивање стечених 

знања и умења са свакодневним животом и будуцом професијом. 

Активности наставника:  

-Излаже наставну јединицу усмено, презентује градиво, демонстрира, упознаје са циљевима, садржајима, активностима и исходима наставе, 

учења, планом рада и вредновањем остварених резултата.  
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Наставник планира број часова за сваку тему, имајући у виду да је седам  часова  минимум за реализацију једне теме. Треба предвидети и 

могућност да се ученици дуже задрже на теми која их нарочито интересује. По завршетку теме изложити радове свих ради процене и самопроцене 

и разговарати о нацину на који су учили, као и о могућности примени науценог. предложени садржаји су полазна тачка за разговор, који 

наставник може да допуни другим садржајем, при чему треба имати у виду да садржаји и начин учења садржаја треба да буду везани за 

активности ученика који воде ка развијању креативности. Приликом посматрања садржаја треба указати на повезаност садржаја са сродним 

садржајима других наставних предмета, са свакодневном животном ситуацијоми са будућим занимањем. Наставник припрема визуелне примере и 

презентације. 

Активности ученика: 

-Прате усмено излагање наставника, презентовање градива наставних јединица, вежбају са припремљених наставних материјала, постављају 

питања, демонстрирају савладано градиво. 

Ученици могу да праве презентације, самостално, у пару или тиму. 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 
Образовни стандарди 

Исходи по наставној теми/ 

модулу 
Корелација 

Број 

часова  по 

теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1 Композиција 

Упознавање са улогом визуелне 

уметности у друству.   

Унапређивање визуелног 

опажања, естетскух критеријума 

и визуелне комуникације. 

Формирање толерантног става 

према разликама у 

индивидуалном опажању, 

тумачењу и доживљају опазеног  

Разматра повезаност визуелне 

уметности и друства. Опсти однос 

елемената композиције који 

уочава. Разматра теме и идеје у 

делима визуелне уметности и 

визуелне поруке са којима се 

среце.изрази своју замисао у 

одабраној традиционалној 

техници. Укаже на естетичке 

вредности које уочава у радовима 

ученика. 

Музичка култура, 

математика, 

техничко цртање и 

историја. 

5 4 / 

2 Дизајн 

Стицање основних знања о 

развоју дизајна, уметничким 

занимањима, занимањима која 

су непосредно повезана са 

дизајном. Оспособљавање за 

Пореди врсте дизајна и радове 

дизајнера на основу одабраног 

или договореног критеријума. 

Реши задати проблем 

комбинујући свесно или случајно 

Музичка култура, 

математика, 

техничко цртање и 

историја. 

5 4  



Машинска школа „Радоје Дакић“ 2018 -2022. 

 

 

1487 

корисћење различитих 

информација за стваралачки рад. 

Развијање креативности. 

одабране елементе , мотиве. 

Изрази своју идеју у одабраном 

задатом или доступном 

материјалу и техници. Користи 

различите информације као 

подстицај за стваралачки рад. 

3. Простор 

Упознавање са врстама 

простора, елементима амбијента 

и значаја обликовања простора. 

Развијање опажања, 

креативности и естетских 

критеријума. Формирање 

позитивног става према 

естетичким вредностима у узем 

и сирем смислу. 

Пореди амбијент простора, дизајн 

ентеријера и екстеријера. 

Амбијент елементе који чине 

амбијент простора. Разматра 

значај обликовања простора за 

свакодневни живот и будуце 

занимање. Изрази своју замисао у 

одабраном медију, материјалу и 

техници. 

Музичка култура, 

математика, 

техничко цртање и 

историја. 

5 3  

4. 

Култура и 

уметничко 

наслеђе 

Упознавање са значајем 

визуелне уметности за 

савремено друштво и 

најзначајнијим нацијоналним и 

светским уметничким делима и 

споменицима културе. 

Развијање опазања, естетских 

критеријума, критичког 

мишљења, радозналости. 

Мотивисање ученика да ПРАТЕ 

ДЕШАВАЊЕ У КУЛТУРИ И 

УМЕТНОСТИ.  

Разматра значај визуелне 

уметности и културе  у 

савременом друству. 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  акзуелном 

догађању културе или виртуелном 

музрју, галерији или локалитрту. 

Музичка култура, 

математика, 

техничко цртање и 

историја. 

6 5  

Начини 

оцењивања 

-Композиција, дизајн,простор,култура и наслеђе. 

праћење остварености  исхода. 

-Активности на часу. 

Укупно: 37   
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Образовни профил:  Електротехничар  рачунара 

Предмет: Биологија 

Разред: Први 

Службени гласник РС-Просветни гласник: Службени гланик РС, бр. 88/17 и 27/18 и др. закони 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 74 / / / 74 

Недељни 2 / / / 2 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ: 

1. Проширивање знања о нивоима организације биолошких система, грађи и функцији ћелије, току и значају ћелијских деоба; 

2. Разумевању физиолошких процеса у људском организму; 

3. Упознавање са основним фазама развића човека; 

4. Разумевање основних принципа наслеђивања особина; 

5. Разумевање проблема везаних за период одрастања и облике ризичног понашања и схватање улоге и значаја породице. 

Задаци: 

Настава биологије има задатак  да ученици усвоје наставне садржаје биологије са научног аспекта као основ за професионални развој; развију 

функционална знања из биологије, анатомије, физиологије и развића човека; развијуспособност за рад у тиму, самостално презентовање резултата 

рада и вршњачко учење; одговорно коришћење природних ресурса,  заштита животне средине и животиња; развију свест о важности здравља и 

практикују здраве стилове живота; развију толерантно, хумано понашање без обзира на националне, религијске, полне и друге разлике међу 

људима; формирају радне навике и одговоран однос према раду, оспособе се за самостално целоживотно учење. 

Активности наставника: 

-Посредовање између ученика и градива, 

-Вођење процеса учења, 

-Предавањем упознати ученике са цитологијом, генетиком, развићем човека, физиологијом, анатомијом и репродуктивним здрављем човека, 

-Усмеравати ученике на коришћење различитих извора информација, како за актуелно градиво, тако и за целоживотно учење, 

-Идентификовати и пратити напредак у учењу и постигнућима ученика, 

-Оцењивањем проценити ниво постигнућа ученика  
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Активности ученика: 

-Коришћење претходних знања и искустава и повезивање са новим садржајима, 

-Активно учашће у процесу учења кроз самостално проналажење информација из различитих извора, 

-Уочавање,  дефинисање и решавање проблема, 

-Индивидуални и групни рад на текстовима из дате области, 

-Јавно саопштавање о неком садржају,  

-Аргументовано дискутовање о проблему из области,  

-Израда пројектхих задатака 

 

Ред. 

број 

теме/мо

дула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. БИОЛОГИЈА ЋЕЛИЈЕ 

2.БИ.1.1.1 

2.БИ.1.2.1 

2.БИ.1.3.2 

2.БИ.2.1.1 

2.БИ.2.1.2 

2.БИ.2.2.1 

2.БИ.3.1.1 

 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

-дефинише предмет проучавања цитологије 

-наведе главне особине живих бића и нивое 

организације биолошких система 

-објасни хемијску структуру ћелије 

-објасни функцију ћелијских органела 

-објасни разлику 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 

хемија 

физика 

10 6 4 

2. 
ОСНОВИ ФИЗИОЛОГИЈЕ 

ЧОВЕКА 

2.БИ.1.2.2 

2.БИ.1.2.3 

2.БИ.1.2.4 

2.БИ.1.5.2 

2.БИ.2.2.2 

2.БИ.2.2.3 

2.БИ.2.2.4 

-објасни настанак и пренос нервног импулса 

-илуструје прост рефлексни лук 

-објасни улогу нервног система 

-објасни мишићну контркцију 

-објасни улогу чулних органа 

-дефинише позицију и улогу жлезда са 

унутрашњим лучењем 

хемија  

физика 

26 17 9 
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2.БИ.3.2.3 

2.БИ.3.2.4 

2.БИ.3.5.2 

-објасни састав и улогу крви и лимфе 

-објасни грађу и улогу срца и крвних судова и 

неурохуморалну регулацију срчаног рада 

-објасни размену гасова у плућима и ткивима и 

нервну регулацију дисања 

-објасни варење, ресорпцију хране и 

неурохуморалну регулацију варења 

-објасни улогу екскреторних органа 

-објасни улогу органа за размножавање 

3. 
БИОЛОГИЈА РАЗВИЋА 

ЧОВЕКА 

2.БИ.1.3.2 

2.БИ.2.1.2 

2.БИ.2.3.2 

2.БИ.3.3.2 

-објасни процесе сперматогенезе и оогенезе 

-опише процес оплођења 

-наведе фазе интраутериног развића  

-објасни настанак ткива и зачетака органа 

-опише промене које се догађају у организму од 

рођења до пубертета 

-објасни полно сазревање 

 

14 9 5 

4. 
НАСЛЕЂИВАЊЕ 

БИОЛОШКИХ ОСОБИНА 

2.БИ.1.3.1 

2.БИ.1.3.3 

2.БИ.2.3.1 

2.БИ.2.3.3 

2.БИ.2.3.4 

2.БИ.3.2.1 

2.БИ.3.3.1 

2.БИ.3.3.3 

-упореди ДНК, хроматин, хромозом 

-дефинише ген, геном, генотип, фенотип 

-објасни основна правила наслеђивања особина 

(Менделова правила) 

-објасни типове наслеђивања особина 

-објасни врсте и узроке мутација 

-наведе наследне болести човека и њихове 

узроке 

хемија 

14 9 5 

5. 

ПОЛНО И 

РЕПРОДУКТИВНО 

ЗДРАВЉЕ 

2.БИ.1.5.1 

2.БИ.1.5.3 

2.БИ.1.5.4 

2.БИ.2.5.1 

2.БИ.2.5.2 

2.БИ.2.5.3 

2.БИ.2.5.4 

2.БИ.3.5.1 

-препозна проблеме везане за период одрастања 

-објасни значај породице  

-опише биолошку функцију породице 

-дефинише појам“планирање породице“ 

-наведе облике заштите од нежељене трудноће 

-објасни штетност абортуса по здравље жене 

-наведе облике ризичног понашања, најчешће 

полно преносиве болести и болести зависности 

 

10 6 4 
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2.БИ.3.5.3 

2.БИ.3.5.4 

Начини 

оцењивања 

Ученици ће бити оцењени путем усмене 

и писмене провере знања, тестирања, 

израде презентација и пројеката, 

припреме и учествовања у дебатама као 

иактивности на часовима. 

Укупно: 74 47 27 

 

Образовни стандарди: 

 

• 2.Б.И.1.1.1. Уме да наведе најважније чињенице о основним својствима живих бића и уме да их објасни на 

карактеристичним примерима. 

• 2.Б.И.1.2.1. Зна основне чињенице о грађи ћелија и метаболичким процесима који се у њима одвијају; зна хијерархију 

нивоа организације живих система и разуме њихову повезаност. 

• 2.Б.И.1.3.2. Уме данаведе типове размножавања; зна који је значај полног размножавања и познаје основне чињенице о 

животним циклусима човека. 

• 2.Б.И.2.1.1. Уме да објасни основна својства живих бића у мање типичним и атипичним случајевима 

• 2.Б.И.2.1.2. Разуме поступност у развоју живих бића и разуме појам предачких форми. 

• 2.Б.И.2.2.1. Уме да објасни структуру и функционалну повезаност основних ћелијских процеса и разуме разлоге ћелијске 

диференцијације. 

• 2.Б.И.3.1.1. Разуме како основна својства живих бића указују на јединство живота. 

• 2.Б.И.1.2.2. Зна основне карактеристике спољашње и унутрашње грађе човека 

• 2.Б.И.1.2.3. Зна основне чињенице о физиологији живих бића и активно користи та знања у свакодневном животу. 

• 2.Б.И.1.2.4. Уме да препозна основне хомеостатске механизме у организму; познаје последице нарушавања хомеостазе и 

решава једностсвне проблемске ситуације нарушавања хомеостазе. 

• 2.Б.И.1.5.2. Препознаје основне симптоме поремећаја у раду И болести) најважнијих органа и органских система, основне 

методе дијагностике и уме да примени основне мере превенције и  помоћи. 

• 2.Б.И.2.2.2. Зна детаље грађе човека и уме то знање да користи у свакодневном животу а посебно ради очувања 

сопственог здравља. 

• 2.Б.И.2.2.3. Разуме физиолошке процесе организма, њихову повезаност и активно примењује та знања за очување свог 
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здравља и непосредне околине. 

• 2.Б.И.2.2.4. Тумачи хомеостатске механизме принципима негативне повратне спреге у различитим ситуацијама у 

свакодневном животу. 

• 2.Б.И.3.2.3. Разуме да је функционална интеграција целог организма неопходна у остваривању карактеристичног 

понашања организма. 

• 2.Б.И.3.2.4. Разуме интеракцију нервног и ендокриног система у одржавању хомеостазе и обезбеђивању адаптивног 

понашања организма у променљивој средини. 

• 2.Б.И.3.5.2. Разуме механизме настанка(болести и) поремећаја у раду најважнијих органа и органских система. 

• 2.Б.И.2.3.2.Уме да опише морфофизиолошке промене човека током развића ( од формирања полних ћелија преко 

оплодње, ембриогенезе и органогенезе до сазревања и старења. 

• 2.Б.И.3.3.2.Уме да тумачи морфофизиолошке промене код човека у току животног циклуса. 

• 2.Б.И.1.3.1.Уме да наведе основне чињенице о грађи, улози и значају макромолекула ( нуклеинских киселина и протеина) 

и њихову примену у биотехнологији. 

• 2.Б.И.1.3.3. Уме да објасни организацију генетичког материјала у ћелији ( укључујући појмове ген, алел, хромозом, геном, 

генотип, фенотип); примењује основна правила наслеђивања у решавању једноставних задатака и зна да наведе неколико 

наследних болести. 

• 2.Б.И.2.3.1. Повезује структуре и функције важних биолошких молекула ( нуклеинских киселина и протеина ). 

• 2.Б.И.2.3.3. Зна како настаје варијабилност генетичког материјала и осовне принципе популационе генетике и примењује 

та знања у решавању конкретних задатака. 

• 2.Б.И.2.3.4. Зна основне еволуционе, основне типове селекције и разуме како природна селекција наследне 

варијабилности доводи до настанка нових врста. 

• 2.Б.И.3.2.1. Разуме да динамику ћелијских процеса условљавају како чиниоци ван ћелије тако и унутарћелијски чиниоци 

(генетска  регулација метаболизма 

• 2.Б.И.3.3.1. Разуме молекуларне основе наслеђивања. 

• 2.Б.И.3.3.3.Примењује знања из генетике у методски одабраним проблем ситуацијама, посебно у генетици и 

конзервационој биологији. 

• 2.B.I.1.5.1. Познаје основне заразне болести, њихове изазиваче, одговарајуће мере превенције и личне мере хигијене; 

разуме основне узрочно-последичне односе у овој области. 

• 2.Б.И. 1.5.3. Уме да идентификује елементе здравог начина живота и у односу на њих уме да процени сопствене животне 

навике. 

• 2.Б.И.1.5.4. уме да општа знања о променама у адолесценцији повеже са сопственим искуствима ( посебно у вези са  
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репродуктивним здрављем ). 

• 2.Б.И.2.5.1 Зна које су и како се примењујуколективне хигијенске мере и разуме смисао тих мера. 

• 2.Б.И.2.5.2.Зна које мере да примени и на који начин, како би отклонио или умањио дејство штетних чинилаца спољашње 

средине који су утицали на развој болести. 

• 2.Б.И.2.5.3. Критички анализира позитивне и негативне утицаје различитих животних стилова на здравље. 

• 2.Б.И.2.5.4.Зна који су кртеријуми ризичног понашања и уме да препозна ситуације које носе такве ризике. 

• 2.Б.И.3.5.1. Разуме механизме имуног одговора на заразне болести. 

• 2.Б.И.3.5.3.Разуме потребе које стоје у основи различитих животних стилова младих и механизме помоћу којих медији 

утичу на понашање младих. 

• 2.Б.И.3.5.4.Разуме механизме којима ризични облици понашања, дуготрјна изложеност јаким негативним емоцијама и 

сстрес доводе до развоја болести ( односно поремећаја психичког стања и здравља личности ). 

•  

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и исходима наставе, односно учења, планом рада и начинима евидентирања и оцењиваља. 

Предмет се реализује кроз комбинацију различитих облика наставног рада и врста наставе (дидактичких модела). 

Настава се реализује у кабинету за биологију, универзалној учионици, адекватном ојекту изван школског комплекса. 

Евидентирање и оцењивање ученика путем усмене и писмене провере знања, тестирања, израде презентација и пројеката, организовања и 

учествовања у дебатама. 

Препоруке за реализацију наставе: 

- поштовање свих дидактичких  принципа 

- примена природних 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). 
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Образовни профил: Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина 

Предмет:Грађанско васпитање 

Разред: Први 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 35 / / / 35 

Недељни 1 / / / / 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ:Циљ ове радионице је да се ученици упознају са различитим облицима учешћа деце у сагледавању проблема и разумеју значај сопственог 

учешћа.  

Задаци: 

-упознавање ученика са појмом проблема деце у актвностима и са различитим облицима дечјег учешћа 

-оспособљавање ученика да препознају степен и облик дечјег учешћа у различитим активностима њиховог свакодневног живота у 

породици,школи,друштву 

-разумевање значаја дечјег учешћа у акцијама и активностима 

-разумевање зависности сагледавања проблема од циља активности,узраста и ситуације у којој долази до дечије активности. 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 

Исходи по наставној 

теми/модулу 
Корелација 

Број 

часова  

по 

теми/мо

дулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1 

Ја, ми и други 

-Лични идентитет;-Откривање и уважавање разлика 

-Групна припадност;-Стереотипи и предрасуде 

-Толеранција и дискриминација 

 
Савладавање  знања и 

вештина у проблемима 
Социолигија 6 6  
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2 

Комуникација у групи 

-Самопоуздано реаговање;-Гласине 

-Неслушање;-Активно слушање 

 -Неоптужујуће пороке 

-Изражавање мишљења;-Вођење дебате и дијалога 

 
Савладавање  знања и 

вештина у проблемима 
Социолигија 8 8  

3 

Односи у групи/заједници 

Сарадња и заједништво 

-Сарадња 

-Групни рад 

-Групно одлучивање 

-Учешће младих:“Лествица партиципације“ 

-Радити заједно 

Решавање сукоба 

-Динамикаи исходи сукоба;-Стилови поступања у 

конфликтима 

-Сагледавање проблема из разлићитих углова 

-Налажење решења 

-Постизање договора;-Извини 

-Посредовање 

Насиље и мир 

-Насиље у вашој околини 

-Вршњачко насиље 

-Насиље у школи 

-Постизање мира 

Шта носим са собом 

-Евалуација наставе целог предмета 

 
Савладавање  знања и 

вештина у проблемима 
Социолигија 20 20  

4 
Шта носим са собом 

-Евалуација наставе целог предмета 
   3 3  

Начини 

оцењивања 
 Укупно: 37 37  
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Образовни профили: Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина 

Предмет:Верска настава –Православни катихизис 

Разред: Први 

Службени гласник РС - Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 37 \ \ \ 37 

Недељни 1 \ \ \ 1 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ: наставе православног катихизиса (веронауке) у првом разреду средње школе јесте да се код ученика изгради свест о томе да је хришћанство 

Црква, тј. конкретна Литургијска заједница, као и да се скрене пажња ученицима на то да је појам личности кључни појам без кога се 

хришћанство не може разумети. Без правилног схватања појма личности, не може се појмити то да је хришћанска вера у Бога живот а, не 

академска доктрина, или пак идеологија. 

Задаци: у настави православног катихизиса (веронауке) су да код ученика: 

развије отвореност и однос према Богу као Другој и другачијој Личности у односу на нас, као и отвореност и однос према другом човеку као 

икони Божјој, личности, такође, другачијој у односу на нас, те да се између ове две релације оствари узајамно зависна веза (свест о заједници); 

развије способност за постављање питања о целини и најдубљем смислу постојања човека и света, људској слободи, животу у заједници, 

феномену смрти, односу са природом која нас окружује и друго, као и за одговарање на питања у светлу православне хришћанске вере и искуства 

Цркве; 

изгради способност дубљег разумевања и вредновања културе и цивилизације у којој живе, успона и падова у историји човечанства, као и 

достигнућа у разним областима стваралаштва (при чему се остварује комплементарност са другим наукама); 

помогне у одговорном обликовању заједничког живота са другим, у изналажењу равнотеже између властите личности и заједнице, у остварењу 

сусрета са светом (са људима различитих култура, религија и погледа на свет, са друштвом, са природом) и са Богом; најзад, 

изгради уверење да је свет и све што је у њему, створен за вечност, да су сви створени да буду причасници вечног живота, те да се из те 

перспективе код ученика развије способност разумевања, преиспитивања и вредновања сопственог односа према другом човеку као 

непоновљивом бићу и према творевини Божјој и изгради спремност на покајање. 

Активности наставника:Излаже наставну јединицу усмено, презентује градиво презентацијом, прати рад ученика, припрема наставне 

материјале, саставља задатке за рад, прати рад ученика, процењује њихове активности и постигнућа и оцењује их. 
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Активности ученика:Прате  усмено излагање наставника, прате презентовање градива и наставних јединица, вежбају са припремљених 

наставних материјала, постављају питања, демонстрирају савладано градиво. 

 

Ред. 

број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 

Исходи по наставној 

теми/модулу 
Корелација 

Број 

часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Увод  

Упознавање са садржајем 

предмета 

Мотивација за похађање часова 

православног катихизиса 

 2 2 0 

2. Бог Откривења  

Ученик ћемоћи да наведе неке од 

примера Откривења Бога у 

Библији; моћи да разуме и тумачи 

значење израза homo religiosus; 

моћи да препозна изразе вере у 

Свету Тројицу у богослужбеним 

текстовима; моћи да препозна 

изразе вере у Бога као Творца у 

богослужбеним текстовима; моћи 

да разуме да се Бог из љубави 

открива човеку, позивајући га у 

заједницу; бити подстакнут да 

непосредније учествује у 

богослужењу Цркве; моћи да 

промишља о личној одговорности 

у односу према Богу и ближњима; 

моћи да разуме да се Божје 

Откривење дешава и данас у 

Цркви и свету; моћи да просуђује 

и препознаје сведочанства вере у 

свом животу 

Српски језик и 

књижевност 

Историја 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Екологијa 

Грађанско 

васпитање 

Физика 

7 5 2 
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3. Вера, знање и богопознање  

Ученик ћемоћи да увиди разлику 

између знања које се односи на 

ствари и познања које се односи 

на личности; моћи да препозна да 

је вера слободан избор човека и да 

се сведочи личним животом; моћи 

да објасни да је богопознање у 

православном искуству плод 

личне, слободне заједнице човека 

с Богом; моћи да објасни да се 

вером живи кроз Литургију и 

подвиг. 

Српски језик и 

књижевност 

Историја 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Екологија 

Грађанско 

васпитање 

Физика 

8 5 3 

4. Хришћанин – човек Цркве  

Ученик ћемоћи да увиди да 

хришћанин постоји превасходно 

као члан конкретне литургијске 

заједнице; моћи да опише живот 

парохијске заједнице; моћи у 

основним цртама да објасни да се 

учешћем у литургијском сабрању 

ступа на пут богопознања; моћи 

да продискутује о православном 

схватању Цркве; моћи да схвати 

да хришћанство подстиче човека 

на одговоран живот у заједници. 

Српски језик и 

књижевност 

Историја 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Екологија 

Грађанско 

васпитање 

Физика 

6 4 2 

5. Свето Писмо – Књига Цркве  

Ученик ћемоћи да именује 

различите књиге Светог Писма; 

моћи да наброји неке ауторе 

књига Светог Писма; моћи да 

истражује Свето Писмо користећи 

скраћенице, поделе на главе и 

стихове; знати да се посебност 

Светог Писма садржи у 

Српски језик и 

књижевност 

Историја 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Екологија 

Грађанско 

васпитање 

6 5 1 
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богонадахнутости; моћи да 

препозна  карактер 

богонадахнутости Светог Писма 

кроз лично искуство надахњивања 

Светим Писмом; моћи да наведе 

неке примере повезаности Старог 

и Новог Завета; моћи да закључи 

да је Свето Писмо књига Цркве, а 

не појединца. 

Физика 

6. Хришћански живот  

Ученик ћемоћи да увиди да 

постоји разлика између народног 

и црквеног предања и да заузме 

став према њима; моћи да уочи да 

светост живота није могућа без 

истовремене заједнице са Богом и 

људима; знати  да  су  сви  људи  

призвани  да буду свети;  моћи 

да уочи у којој мери је напредовао 

и савладао градиво Православног 

катихизиса 1. разреда средње 

школе 

Српски језик и 

књижевност 

Историја 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Екологија 

Физика 

Грађанско 

васпитање 

8 4 4 

Начини 

оцењивања 

Усмено испитивање,  

писмено испитивање, 

посматрање понашања  ученика 

Укупно: 37 25 12 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

 

Катихизација (веронаука, изучавање истине вере) јесте литургијска делатност. То значи да је она заједничко дело катихете (вероучитеља) и 

његових ученика. Свака истина вере предаје се и преноси као реалност самога живота, као опис искуства, првенствено као реалност живота у 

Цркви и опис њеног искуства. Нема и не може бити апстрактних истина и аксиома. Катихеза ("веронаука") не постоји ради гомилања података и 
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информација или у служби теоретског "знања о вери" него као мистагогија, увођење у праксу живота и отварање могућности да ученик и лично 

усвоји искуство Цркве кроз слободно учешће у њеном животу, првенствено у њеној Литургији. 

Наставни процес ће имати свој пуни смисао и успех заједничким учешћем катихете (вероучитеља) и његових ученика у Литургији и у свим 

облицима и изразима живота у Цркви. 

Катихета (вероучитељ) дужан је да помогне својим ученицима да превазилазе неповерење према другима и да се истовремено ослобађају 

претеране и нездраве заокупљености собом и својим стварним и привидним проблемима. Часови катихизиса (веронауке) биће, следствено, 

усмерени на изграђивање поверења, љубави и заједништва међу ученицима у одељењу и у школи, као и у односу према људима уопште. 

Развијање овакве животне оријентације код ученика биће праћено и неговањем осећања одговорности за животну средину и за природу као 

целину. 

Притом ученици треба да осете да остваривање јединства са другима нипошто не значи опасност по њих, понајмање пак значи укидање личне 

различитости и особености. Напротив: прихватајући једни друге и показујући узајамну љубав, млади - и сви људи - истовремено чувају, поштују 

и унапређују своју и туђу личност, односно личну самосвојност сваког појединца. 

У складу са оваквим циљем наставног процеса, при обради наставних јединица - заступљеној и овде, као и у основној школи, првенствено на 

динамичан начин и дијалошким методом - треба ставити нагласак више на доживљајно, а мање на сазнајно, више на формативно, а мање на 

информативно. Циљ ће бити постигнут ако ученик, уз несебичну и ненаметљиву помоћ свога катихете, открије и себе и друге као непоновљиву 

вредност, а свој животни програм дефинише као трајни подвиг прихватања и поштовање других, стицања поверења и љубави према њима. 

Притом би он спонтано препознао Цркву као простор остваривања личности и заједнице, а једног у Тројици Бога као извор и пуноћу тога датог и 

задатог животно-вредносног програма. 
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Образовни профил: Електротехничар рачунара 

Предмет: Физика 

Разред: Први 

Службени гласник РС-Просветни гласник:Службени гланик РС, бр. 88/17 и 27/18 и др. закони 

 

Годишњи и недељни фонд часова   

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 74 / / / 74 

Недељни 2 / / / 2 

 

Циљ и задаци 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; 

– Развијање свести о значају експеримента при упознавању, разумевању и проверавању физичких законитости; 

– Стицање способности за уочавање, формулисање и решавање једноставнијих проблема; 

– Схватање значаја физике за технику и природне науке; 

– Развијање способности и вештина за примену знања из физике у струци; 

– Стицање знања о природним ресурсима, њиховој ограничености и одрживом коришћењу; 

– Развијање правилног односа ученика према заштити, обнови и унапређењу животне средине; 

– Стицање основних сазнања о процесима и производима различитих технологија; 

– Развијање радних навика и одговорности. 

– Продубљивање разумевања и усвајање нових знања из основних области у класичној и модерној физици; 

– Продубљивање разумевања о научном мишљењу и научним методама и схватање физичке слике света. 

Активности наставника: 

- редовно пратити рад и залагање ученика на часу; 

- водити рачуна о индивидуализацији приступу ученику; 

- подстицати ученике да опажају, примењују, препознају, упоређују, изводе закључке,  повезују знања са другим областима и другим 

предметима, решавају проблеме, практично примењују омогућити подстицајну средину за рад и учење; 

- охрабрује, помаже и подстиче ученике; 
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- инсистира на систематичности у раду и поштовању принципа и правила рада; 

- инсистира на практичној примени стечених знања; 

- оцењивањем мотивише ученике за учење; 

- оцењивањем процењује ниво постигнућа ученика; 

Активности ученика: 

- активан приступ при излагању новог градива и изради задатака на часу; 

- практична примена стечених знања; 

- активно учешће у раду; 

- самопроцењивање напретка; 

 

Ред. 

број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Увод у физику  

- разуме значај физике као 

фундаменталне науке и  њену везу 

са 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; 

Математика, 

ОЕТ 
4 3 1 

2. Кинематика 

2.ФИ.1.1.1. 

2.ФИ.1.1.2. 

2.ФИ.2.1.1. 

2.ФИ.3.1.1. 

- дефинише појмове референтни 

систем, путања, пређени пут, 

материјална тачка; 

- разуме и користи појмове брзине и 

убрзања 

- разликује равномерно и равномерно 

убрзано праволинијско кретање, и 

примењује законе кретања у 

једноставнијим примерима; 

Математика, 

механика 
14 8 6 
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3. Динамика 

2.ФИ.1.1.3. 

2.ФИ.1.1.4 

2.ФИ.1.1.5. 

2.ФИ.1.1.3. 

2.ФИ.2.1.2. 

2.ФИ.3.1.1. 

- разуме појмове масе, силе и 

импулса; 

- формулише и примењује Њутнове 

законе; 

- разликује масу од тежине тела; 

- разуме појмове рада, енергије и 

снаге и њихову међусобну везу; 

- схвати закон одржања механичке 

енергије и знаће да га примени при 

решавању једноставних проблема; 

- примењује законе динамике у 

техници; 

- наведе особине гравитационе силе; 

Математика, 

механика 
16 8 8 

4. Кружно и ротационо кретање 

2.ФИ.1.1.2. 

2.ФИ.1.1.3. 

2.ФИ.2.3.2. 

2.ФИ.3.1.4. 

- дефинише центрипетално убрзање; 

- разуме појмове период и 

фреквенција, угаона брзина и 

угаоно убрзање; 

- схвати центрипеталну и 

центрифугалну силу, момент силе, 

момент инерције и момент импулса 

и наведе неке једноставне примере 

њихове примене; 

Математика, 

механика 
15 8 7 

5. Термодинамика 

2.ФИ.1.2.3. 

2.ФИ.1.2.4. 

2.ФИ.2.1.3. 

2.ФИ.3.2.3. 

- разуме појмове унутрашња енергија 

и  количина топлоте; 

- дефинише термодинамичке 

принципе; 

- разуме појам коефицијента 

корисног дејства; 

Математика, 

хемија 
10 5 5 

6. Електрично и магнетно поље 

2.ФИ.1.3.1. 

2.ФИ.1.3.2. 

2.ФИ.1.3.3. 

2.ФИ.1.3.4. 

- схвати појам наелектрисања и знаће 

начине наелектрисавања  тела и 

смисао закона о одржању 

наелектрисања; 

Математика, 

ОЕТ 
15 9 7 
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2.ФИ.1.3.5. - разуме Кулонов закон; 

- разликује јачину електричног поља 

и електрични потенцијал, односно 

електрични напон и зна везу између 

јачине поља и потенцијала, односно 

напона;  

- разуме појмове електричне линије 

силе и електрични флукс; 

- зна чему је једнак рад електричне 

силе и везу између рада и 

електричног напона; 

-  објасни особине магнетног поља 

сталних магнета и магнетног поља 

електричне струје; 

- разуме појам магнетног флукса и 

појаву електромагнетне индукције; 

Начини 

оцењивања 

1.усмену проверу знања 

2.писмену провера знања 

3. тестове знања 

4.праћење остварености исхода и 

стандарда 

Укупно:/ 74 43 31 

 

Образовни стандарди: 

2.ФИ.1.1.1. Описује и објашњава физичке појаве: равномерно праволинијско кретање, равномерно променљиво праволинијско кретање, пренос 

притиска кроз течности и гасове, пливање тела, механичка осциловања и таласи. 

2.ФИ.1.1.2. Примењује стечена знања и вештине из механике у циљу безбедног кретања транспортних средстава и пешака; познаје основне 

појмове и релације у кинематици и динамици.  

2.ФИ.1.1.3. Користи релације из Њутнових закона (динамике и гравитације) код објашњења простијих кретања тела у ваздуху, течности и на 

чврстој подлози;зна основне операције са векторским физичким величинама; зна разлику између масе и тежине тела. 

2.ФИ.1.1.4. Разуме везу између енергије и рада и зна смисао закона одржања енергије. 

2.ФИ.1.1.5. Познаје и разуме ефекте који се појављују при кретању тела када постоје силе трења и отпора средине. 
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2.ФИ.1.1.8. Користи уређаје и мерне инструменте за мерење физичких величина:растојање, временски интервал, маса, сила, 

притисак2.ФИ.1.2.1.Разликује параметре гаса и својства идеалних гасова; зна све мерне јединице у којима се изражавају. 

2.ФИ.1.2.4.Разуме Први принцип термодинамике и смер топлотне размене. 

2.ФИ.1.3.1.Описује и објашњава физичке појаве: деловање електричног поља на наелектрисане честице и проводник, електростатичку заштиту, 

кретање наелектрисаних честица у електричном и магнетном пољу, магнетну интеракцију наелектрисања у кретању, узајамно деловање два 

паралелна праволинијска струјна проводника, појаву електромагнетне индукције, принцип рада генератора наизменичне струје 

2.ФИ.1.3.2.Разликује карактеристичне физичке величине за сваку тачку електричног поља (јачина поља и електрични потенцијал) и разуме да се 

при померању наелектрисања врши рад који зависи од разлике потенцијала 

2.ФИ.1.3.3.Познаје релације и физичке величине које описују деловање магнетног поља на наелектрисане честице и проводник са струјом 

(Лоренцова и Амперова сила). 

2.ФИ.1.3.4.Разликује електромоторну силу и електрични напон, унутрашњу отпорност извора струје и електричну отпорност проводника и зна 

величине од којих зависи отпорност проводника. Разликује отпорности у колу једносмерне и наизменичне струје (термогена отпорност, 

капацитивна и индуктивна отпорност). 

2.ФИ.1.3.5.Уме да објасни појаву електромагнетне индукције и зна Фарадејев закон. 

2.ФИ.1.3.6.Наводи примере практичне примене знања из физике оелектричним и магнетним појавама и решава једноставне проблеме и задатке 

користећи Кулонов, Омов и Џул-Ленцов закон и примењује их у пракси 

2.ФИ.2.1.2.Уме да одреди услове равнотеже тела; примењује Њутнове законе динамике и решава једноставне проблеме при кретању тела. 

2.ФИ.2.1.5.Користи уређаје и мерне инструменте за мерење физичких величина, на пример, густине, средњебрзине, убрзања, коефицијентатрења 

клизања, константееластичности опруге,брзинeзвука у ваздуху. уме дапредстави резултате мерења таблично и графички и на основу тога дође до 

емпиријске зависности, на пример,силе трења од силе нормалног притиска, периода осциловања математичког клатна од његове дужине, периода 

осциловањетега на опрузи од масе тега 

2.ФИ.2.3.2.Разуме смисао рада у електростатичком пољу. Познаје појам еквипотенцијалне површине и разуме везу између јачине електричног 

поља и потенцијала 

2.ФИ.3.1.1.Примењује законе кинематике, динамикеи гравитације за решавање сложенијих задатака;разуме појам и деловање инерцијалних сила 

2.ФИ.3.3.3.Разуме појам енергије електричног имагнетног пољаи израчунава, на основу познатих релација, енергију електричног поља у 

плочастом кондензатору и магнетну енергију у соленоиду 

Начин остваривања програма :  

Настава се изводи са целим одељењем у учионици . 

Поред обавезних писмених  задатака реализују се и писмене провере знања у облику тестова и контролних вежби.  

У реализацији садржаја програма поред традиционалних метода  дијалошка са фронталним обликом рада  комбинују се и различите методе 

активног учења ,учење кроз пажљиво конструисане активности; учење кроз рад, извршавање задатака и личну акцију која треба да доведе  до 

постављених исхода на основу којих се врши вредновање рада ученика  
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Образовни профил:Електротехничар рачунара 

Предмет: Основе електротехнике 

Разред: Први 

Службени гласник РС-Просветни гласник: ("Сл. гласник СРС – Просветни гласник", бр. 6/90 и "Сл. гласник РС – Просветни гласник", бр. 4/91, 

7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 

10/2009, 5/2010, 8/2010 - испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015 i 11/2016) 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 111 37 / / 148 

Недељни 3 1 / / 4 

 

Циљ и задаци предмета 

− Стицање основних знањаиз области електростатике; 

− Стицање основних знањаиз области  једносмерних струја; 

− Стицање основних знањаиз области електромагнетизма; 

− Оспособљавање ученика за мерењаиз области електротехнике; 

− Оспособљавање ученика за практичну проверу појава и закона из области електротехнике;     

− Стицање основних знања о анализи, обради, представљању  и интерпретацији резултата мерења. 

Задаци: 

- Оспособљавање за практичну проверу појава и закона из области електротехнике и створити код ученика чврсту подлогу за савладавање 

стручних садржаја током даљег школовања. 

Активности наставника: 

- Посредовање између ученика и градива ( усмеравање да градиво иде у сусрет ученику, а ученик градиву ); 

- Помоћ у вођењу, и вођење процеса учења; 

- Предавањем , дискусијом и израдомзадатака упознати ученике са основним електронским елементима и склоповима; 

-  Оцењивањем проценити ниво постигнућа ученика; 

-  Идентифовати  напредак у учењу и постигнућима ученика. 

Активности ученика: 
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-Мобилисање претходних знања и искустава; 

-Самостално проналажење информација; 

-Уочавање, дефинисање и решавање проблема 

-Индивидуални рад на текстовима из дате области 

- Јавно саопштавање о неком садржају 

- Аргументовано дискутовање о проблему из области 

- Анализа проблема и слободно размишљање и истраживање о датим проблемима у области. 

 

Ред. 

број 

теме/м

одула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по 

теми/м

одулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. 

Електростатика 

Вежбе ( 10 часова ) 

 

 

По завршетку теме ученик ће бити устању да: 

- наводи, прерачунава и употребљава јединице 

- дефинише основна и електрична својства мате-

рије, као и појамелектрицитета;- објасни 

појмове: количину електрицитета, нае-

лектрисано тело 

- објасни Кулонов закон и израчуна силу 

измеђудва наелектрисана тела;-објасни и 

графички прикаже вектор поља у не-кој тачки 

поља; 

- објасни појам потенцијала и напона, израчуна 

потенцијал у електричном пољу и напон између 

две тачке; 

- објасни поларизацију и пробој диелектрика;- 

објасни појам капацитивности; 

 - израчуна капацитивност плочастог 

кондензато-ра; 

- израчуна еквивалентну капацитивност редне, 

паралелне и мешовите везе кондензатора; 

Математика, 

физика 
25+10 15 10 +10 
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- израчуна појединачне напоне код редне и ме-

шовите везе кондензатора. 

- израчуна релативну и апсолутну грешку мере-

ња; 

- обради и тумачи резултате мерења; 

- демонстрира  понашање наелектрисаних тела; 

- демонстрира  пуњење и пражњење кондензато-

ра; 

- израчуна и измери еквивалентну капацитивно-

ст веза кондензатора. 

2. 
Једносмерне струје 

Вежбе ( 20 часова ) 
 

- дефинише једносмерну струју и појмове као 

што су позитивна и негативна струја, физички и 

технички смер струје;  

- израчуна јачину струје; 

- објасни и израчуна густину струје; 

- дефинише електрично коло и услов да у колу 

тече струја; 

- објасни елементе електричног кола; 

- објасни електромоторну силу генератора; 

- објасни и израчуна електричну отпорност; 

- наведе врсте отпорника; 

- објасни електричну проводност; 

- дефинише, објасни и примењује Омов закон; 

- објасни мерење струје, напона, отпора, снаге и 

рада; 

- дефинише, објасни и примењује ПрвиКирхо-

фов закон; 

- дефинише и објасни  Џулов закон; 

- израчуна снагу и рад помоћу Џуловог закона; 

- решава проста кола са реалним генератором; 

- израчуна снагу генератора и снагупријемника; 

- објасни режиме рада генератора; 

Математика, 

физика 
56 +20 32 24 +20 



Машинска школа „Радоје Дакић“ 2018 -2022. 

 

 

1509 

- решава различите везе генератора; 

- дефинише струјни генератор; 

- објасни претварање струјног генератора у на-

понски и обрнуто; 

- израчуна еквивалентну отпорност различитих 

веза отпорника; 

- решава кола помоћу уопштеног Омовог закона 

- дефинише, објасни и примењује ДругиКирхо-

фов закон; 

- одреди напон између две тачке у колу, 

- одреди потенцијале у колу; 

- напише систем једначина за решавање сложе-

ног кола; 

- решава сложено коло са две контуре дирек-

тном применом Првог и Другог Кирхофовог за-

кона; 

- решава сложена кола претварањем струјног ге-

нератора у напонски и обрнуто; 

- употребљава мерне аналогне и дигиталне 

инструменте (амперметар, волтметар, омметар) 

- покаже дејства електричне струје; 

- измери напон, струју и  електрични отпор у 

колу;  

- измери снагу у колу; 

- провери Омов закон; 

- провери Први и Други Кирхофов закон; 

- измери електромоторну силу, напон на оптере-

ћеном генератору и унутрашњу отпорност гене-

ратора; 

- израчуна и измери еквивалентну отпорност ра-

зличитих веза отпорника; 

- решава просто коло са више генератора и про- 
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вери решења мерењем; 

- решава сложено коло и провери решења мере-

њем. 

3. 
Електромагнетизам 

Вежбе ( 7 часова ) 
 

- објасни појам магнета, магнетног поља;  

- графички представи магнетно поље; 

- објасни магнетна својства материје; 

- наведе поделу магнетних и феромагнентих ма-

теријала; 

- објасни и израчуна магнетну индукцију стру-је 

у правом проводнику и одреди њен смер; 

- објасни магнетну индукцију у навојку и намо-

тају и одреди њен смер; 

- објасни магнећење феромагнетних материјала 

и магнетни хистерезис; 

- објасни магнетно коло и Кап-Хопкинсонов за-

кон и израчуна величине везане за магнетно ко-

ло; 

- објасни и израчуна електромагнетну и електро-

динамичку силу и одреди њихов смер; 

- објасни Фарадејев закон и његову примену код 

праволинијског  проводника, навојка и намотаја 

у магнетном пољу; 

- одреди смер индуковане електромоторне силе; 

- објасни принцип рада генератора једносмерне 

струје; 

- објасни принцип рада електромотора једносме-

рне струје; 

- објасни самоиндукцију и израчуна индуктив-

вност намотаја; 

- објасни узајамну индукцију; 

- објасни принцип рада трансформатора; 

- објасни вртложне струје; 

Математика, 

физика 
30 +7 18 12 +7 
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- решава задатке. 

- покаже узајамно дејство магнета, магнета и ме-

ког гвожђа, као и електромагнета; 

- измери индуктивност калема; 

- изводи закључке о промени индуктивности у 

зависности од промене броја навоја, димензија и 

језгра; 

- покаже примере самоиндукције и објасни при-

мере из праксе. 

Начини 

оцењивања 

Праћење остварености исхода, те-

стови знања, активност на часу, 

праћење практичног 

рада,самосталног практичног рада, 

самостални, практични рад. 

Укупно: 

111 

+37 

148 

68 
43 +37     

80 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

Модуо: Електростатика 

 

- На почетку наставе дати кратак увод у историјат развоја електротехнике. Структуру материје обрадити као наставак на претходно знање из 

физике и хемије; 

- Електрично поље и појаве у њему обрадити првенствено графички и описно; 

- Уз обраду појединих методских јединица урадити и рачунске задатке; 

- Редно, паралелно и мешовито везивање кондензатора објаснити на неколико примера, а одмах након тога извршити демонстрацију у 

лабораторији; 

- Током реализације модула увек се придржавати истог принципа: теоретски објаснити појаву или законитост, потврдити је рачу- 

нски ( тамо где је то могуће ) а онда извршити демонстрацију или мерења у лабораторији; 

- Током трајања модула реализовати макар један тест знања. 

 

Модуо: Једносмерне струје 

 

- На почетку овог модула објаснити физичку суштину струје, физички и технички смер, позитивну и негативну струју; 

- Густину струје објаснити графички и дати практичне вредности које се сусрећу код електричних инсталација,трансформатора и сл. 
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- Електрично коло упоредити са неким механичким системом у којем се врши двострука конверзија енергије, где се енергија неподе-сна за 

директну употребу претвара у електричну (нпр, потенцијална енергија воде ), а затим преноси до потрошача и ту се претвара у енергију погодну 

за коришћење ( нпр. у светлосну и топлотну ); 

- Код генератора обрадити и практични начин мерења њихове унутрашње отпорности; 

- Приликом обраде овог модула урадити велики број задатака. Код решавања сложених кола увежбати писање потребних једначина за формирање 

система једначина, а решавати само системе једначина са три непознате величине: 

- Објаснити претварање напонског генератора у струјни помоћу напона празног хода и струје кратког споја, па затим показати како се решавају 

сложена кола на тај начин; 

- Током реализације модула увек се придржавати истог принципа: теоретски објаснити појаву или законитост, потврдити је рачу- 

нски ( тамо где је то могуће ) а онда извршити демонстрацију или мерења у лабораторији; 

- Током трајања модула реализовати макар два теста знања, а први писмени задатак реализовати пре краја првог полугодишта. 

Модуо: Електромагнетизам 

- Појам магнетног поља обрадити ослањајући се на претходна знања из основне школе. По могућности показати његов облик помо- 

ћу магнетне пиљевине: 

- Смерове величина у магнетизму приказати помоћу правила десне и леве руке или десног и левог завртња; 

- Принцип рада електромотора и генератора једносмерне струје обрадити на реалним примерима; 

- Међусобну индукцију и вртложне струје обрадити првенствено описно; 

- Током реализације модула увек се придржавати истог принципа: теоретски објаснити појаву или законитост, потврдити је рачу- 

нски ( тамо где је то могуће ) а онда извршити демонстрацију или мерења у лабораторији; 

- Током трајања модула реализовати најмање један тест знања, а други писмени задатак реализовати по завршртку овог модула. 

Вежбе 

- По могућности, у једном терминурадити једну вежбу, а навише пет вежби у једном циклусу; 

- Једна вежба се ради два спојена школска часа и за то време треба да се ураде сва мерења и обраде резултата; 

- Где год је могуће, лабораторијска мерења потврдити и рачунским путем, или урадити одговарајућу симулацију на рачунару; 

- У лабораторији треба да буде довољно радних местада за једним радним столом буду два до три ученика; 

- Почетак вежби усагласити са теоријском наставом тако да одговарајуће вежбе следе одмах након обраде теоријског градива; 

- Пре почетка рада у лабораторији ученике упознати са опремом и инструментима и дефинисати мерне грешке. Детаљно обрадити тему “ Обрада 

резултата мерења “; 

- Пре почетка мерења упознати ученике са инструментима и прибором који ће бити коришћен ( амперметром, волтметром, омметром , 

потенциометром, реостатом, изворима напајања... ) и објаснити им како се очитавају аналогни а како дигитални инстру-менти. 
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Образовни профил: Електротехничар рачунара 

Предмет: Рачунарска графика и мултимедија 

Разред: Први 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи  74   74 

Недељни  2   2 

 

Циљ и задаци предмета 

 

Циљ:   

- Оспособљавање ученика за рад са алатима за обраду текста 

- Оспособљавање ученика за рад са основним елементима програма за обраду слика 

- Оспособљавање ученика за рад са основним елементима програма за обраду звука 

- Оспособљавање ученика за рад са основним елементима програма за обраду видео фајла 

- Оспособљавање ученика за рад са основним елементима програма за израду анимација 

- Оспособљавање ученика за рад са основним елементима програма за израду презентација 

- Оспособљавање ученика за израду једног самосталног пројекта 

Задаци: Задаци наставе предмета су: 

- упознавање ученика са основним елементима мултимедије; 

- упознавање ученика са алатима за обраду текста; 

- упознавање ученика са основним елементима програма за обраду слика; 

- упознавање ученика са основним елементима програма за обраду звука; 

- стицање потребних вештина за коришћењу програма за обраду текста, слика и звука; 

- упознавање ученика са основним елементима програма за обраду видео фајлова; 

- упознавање ученика са основним елементима програма за израду анимација; 

- стицање потребних вештина за израду анимација; 

- оспособљавање ученика за коришћење једног програма за израду презентација. 
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Активности наставника:  

Излаже наставну јединицу усмено, презентује градиво презентацијом, демонстрира, прати рад ученика, модерира рад ученика, припрема наставне 

материјале, саставља задатке за рад, прати рад ученика, процењује њихове активности и постигнућа и оцењује их. 

Активности ученика:  

Прате  усмено излагање наставника, прате презентовање градива и демонстрацију наставних јединица, вежбају са припремљених наставних 

материјала, постављају питања, демонстрирају савладано градиво. 

 

Ред. 

број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. 
Рад са текстом 

 
 

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

- подешава тастатуру за употребу 

различитих врста фонтова и познаје и 

инсталира различите фонтове 

- разликује и користи различите алате за 

обраду текста 

- умеће симболе и креира пречице за 

најчешће коришћене симболе 

- креира сопствени фонт помоћу фонт 

едитора 

Рачунарство и 

информатика и 

Основе 

електротехнике 

6 2 4 

2. 

Обрада слика на 

рачунару  

 

 

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

-објасни како настаје дигитални запис 

слике 

- дефинише појмове: пиксел, резолуција, 

динамички распон, векторска и 

битмапирана графика, компјутерске боје и 

модели за представљање боја 

- разликује основне формате дигиталних 

слика 

Рачунарство и 

информатика и 

Основе 

електротехнике 

22 7 15 
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- конвертује слике из једног формата у 

други 

- користи готове библиотеке слика 

- користи алате за обраду слике 

- обрађује слику према унапред задатим 

критеријумима ( промена димензије, 

резолуције слике, геометријске 

трансформције слике, транслација и 

ротација, подешавање осветљења, 

контраста, боја и оштрине слике) 

- користи филтере за додавање 

специјалних ефеката и монтажу 

- комбинује више слика за креирање 

сложених слика 

- припрема слику за штампу, екрански 

приказ и објављивање на интернет 

странама 

- управља поступком скенирања слика 

- набраја основне карактеристике и врсте 

дигиталних фотоапарата 

3. 
Обрада звука  

 
 

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

- разликује појмове дигиталног и 

аналогног звука 

- објасни разлоге и начине компресије 

звука 

- наброји и дефинише различите формате 

звука 

- конвертује звукове различитих формата 

- врши обраду звучних записа према 

унапред задатим критеријумима( 

одсецање, уплетање и 

Рачунарство и 

информатика и 

Основе 

електротехнике 

8 2 6 
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састављање,прилагођење јачине, fade in- 

fade out, ширењр времена, инвертовање 

звука, специјални ефекти...) 

  

4. 
Обрада видео фајлова  

 
 

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

- објасни поступак дигитализације и 

компресије видео записа 

-наброји и дефинише различите формате 

видео записа 

- опише поступак конвертовања видео 

сигнала различитог формата 

-врши обраду видео секвенце према 

унапред задатим критеријумима ( 

монтирање видео записа, корекција боје, 

светлости, примена специјалних филтера, 

додавање текста, додавање видео ефеката, 

додавање звука видео запису)  

Рачунарство и 

информатика и 

Основе 

електротехнике 

10 3 7 

5. 
Анимација (8) 

 
 

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

- дефинише појам анимације 

-наброји и дефинише врсте компјутерских 

анимација 

- Наброји различите алате за израду 

анимација, препознаје њихове разлике и 

место примене 

- користи неке  од једноставнијих алата за 

израду анимација 

- израђује једноставну анимацију према 

унапред задатим критеријумима ( број 

слика, боје) 

Рачунарство и 

информатика и 

Основе 

електротехнике 

10 3 7 
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6. 

Израда 

мултимедијалне 

презентације  

 

 

 

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да:  

- подешава рдно окружење програма за 

израду презентација 

- управња презентацијама и чува их у 

различитим форматима и верзијама 

- израђује презентације према унапред 

задатим критеријумима ( текстом, звуком, 

сликом и анимацијом) 

- израђује сложене презентације( 

интерактивне са хиперлинковима и 

акционим дугмадима) 

- приказује и излаже презентацију 

 

Рачунарство и 

информатика и 

Основе 

електротехнике 

10 3 7 

7. 

Израда самосталног 

пројекта 

 

 

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

- припреми план реализације самосталног 

пројекта 

-прикупи и обради потребан материјал и 

податке за израду пројекта 

- изради пројекат по задатим 

критеријумима 

- презентује готов пројекат 

Рачунарство и 

информатика и 

Основе 

електротехнике 

8 0 8 

Начини 

оцењивања 

Праћење остварености исхода, 

тестови вештина, праћење 

практичног рада, самостални 

практични рад 

Укупно: 74 20 54 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО  

На почетку модула ученике упознати са циљевима и исходима наставе, односно учења, планом рада и начинима оцењивања  

Облици наставе Модул се реализује кроз следеће облике наставе: Вежбе  (74часова) 

Облици наставе Одељење се дели на две групе до 15 ученика. 
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Место реализације наставе 

Рачунарски кабинет 

Препоруке за реализацију наставе 

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

• При реализацији инсистирати на правопису и употреби одговарајућег језика тастатуре 

• Почети од креирања једноставних цртећа, затим објаснити сликање екрана и обраду тако добијених слика 

• Демонстрирати поступак скенирања и фотографисања дигиталним фотоапаратом 

• Омогућити свим ученицима да стекну практично  искуство у раду са скенером и дигиталним фото апаратом 

• Показати начине конветовања звучног записа из оригиналног формата у неки други 

• Демонстрирати ученицима рад у неком од актуелних програмских пакета за обраду звука 

• Радити у бесплатним програмима нпр, Audacity и сл. 

• Показати као се мође снимити глас или неки други звук и обрадити, показати као се постојећи аудио запис може сећи, монтирати, користити 

ефекте 

• Формате MPEG, MJPEG, AVI, DV, RM DivX објаснити информативно 

• Снимити кратке секвенце, обрадити типве видео фајлова, објаснити обраду видео секвенци, монтажу и примену ефекта 

• Најједноставније је радити у програмском пакету Movie Maker 

• Дефинисати појам анимације, демонстрирати на примеру израду једноставне анимације на задату тему 

• Посебан акценат ставити на анимације на WEB-u Shockwave Flash, GIF анимације 

• Информационо упознати ученике са интерактивним анимацијама 

• Наставнику се препоручује за рад Gif Creator, Gif animator Microsoft Photo Story 

• Подстицати ученике да користе претходно стечена знања при изради самосталне презентације 

• Објаснити начине креирања слајдова на основу шаблона, указати на могућност убацивања објеката из других програма, за обраду текста, 

слика, цртежа, табела, звука и видео записа 

• Објаснити појам анимације у слајду као и различите ефекте преласка између слајдова 

• Показати могућност комбиновања различитих мултимрдијалних садржаја и прављење мултимедијалних пројеката 

• Поменути уређаје који служе за приказивање мултимедијалних садржаја 

• Препорука је да се ураде једноставне презентације у програмима Power Point или Open.org.Office 

• Ученици треба да примене стечено знање на пројекат по узбору 

• Теме пројекта могу бити слободне , али се препоручује да теме буду везане за неку наставну јединицуиз предмета који се слуша у току године 

• Препоручује се да наставник оформи тимове од три до четири ученика да раде на истом пројекту 
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Образовни профил: Електротехничар рачунара 

Предмет: Увод у архитектуру рачунара 

Разред: Први 

Службени гласник РС-Просветни гласник:Службени гланик РС, бр. 88/17 и 27/18 и др. закони 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 74 / / / 74 

Недељни 2 / / / 2 

 

Циљ и задаци предмета 

- Оспособљавање ученика за препознавање врста, карактеристика и функција различитих рачунарских система; 

- Оспособљавање ученика за препознавање врста, карактеристика и функција различитих микропроцесора; 

- Оспособљавање ученика за препознавање врста, карактеристика и функција различитих меморија рачунарског система; 

Активности наставника: 

 - Посредовање између ученика и градива ( усмеравање да градиво иде у сусрет ученику, а ученик градиву ); 

- Помоћ у вођењу, и вођење процеса учења; 

- Предавањем , дискусијом и демонстрацијом упознати ученике са основним електронским елементима, елементима електричних исталација, 

електричнм машинама и склоповима; 

-  Оцењивањем проценити ниво постигнућа ученика; 

-  Идентифовати  напредак у учењу и постигнућима ученика. 

Активности ученика: 

- Мобилисање претходних знања и искустава 

- Самостално проналажење информација 

- Уочавање, дефинисање и решавање проблема 

- Индивидуални рад на текстовима из дате области 

- Јавно саопштавање о неком садржају 

- Аргументовано дискутовање о проблему из области 

- Анализа проблема и слободно размишљање и истраживање о датим проблемима у области. 
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Ред. 

број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Архитектура рачунара / 

- дефинише појам рачунарског система 

- наведе поделу рачунарских система; 

- опише фазе развоја рачунарских система и 

њихове специфичности; 

- дефинише појам хардвера и софтвера; 

- дефинише и објасни појам инструкције и 

програма; 

- разликује различите архитектуре 

рачунарског система (PC (Personal 

Computer), преносне рачунаре,...); 

- наведе целине Вон-Нојмановог модела; 

- објасни концепт Вон-Нојмановог модела  

- анализира Вон-Нојманов модел рачунара; 

- нaцртa и опише блок шему савременог 

рачунара; 

- објасни принцип  рада савременог 

рачунара; 

- набрoји модуле /компоненте/ савремене 

рачунарске конфигурације; 

- упореди  структуру савременог рачунара са 

Вон-Нојмановим моделом рачунара 

Рачунарство и 

информатика, 

програмирање 

15 9 6 

2. 
Архитектура 

микропроцесора 
/ 

- објасни улогу и функцију микропроцесора; 

- шематски прикаже структуру 

микропроцесора: 

- опише структуру микропроцесора; објасни 

улогу сваке целине; 

- наведе специфичне вредност 

микропроцесора; дефинише специфичне 

Рачунарство и 

информатика, 

програмирање 

34 22 12 
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вредности микропроцесора; 

- наведе и објасни начине извршавања 

инструкције; 

- наведе основне архитектуре 

микропроцесора; опише сваку архитектуру 

појединачно; упоредити различите 

архитектуре микропроцесора; 

- објасни суперскаларну архитектуру 

микропроцесора; 

- разликује 8-битне, 16-битне, 32-битне и 64-

битне микропроцесоре; наведе специфичне 

вредности за одређени тип 

микропроцесора; 

- објасни микропроцесоре са више језгара; 

разликује типове микропроцесора са више 

језгара; наведе карактеристике 

микропроцесора са више језгара; 

- разликује термине Dual Core, Core2Duo, 

Core2Quad, Quad-Core; опише 

карактеристике ових микропроцесора; 

- разликује термине Core i3, Core i5, Core i7, 

Core i9 

- упореди микропроцесоре са једним језгром 

са микропроцесорима са више језгара; 

- провери и упореди лежишта за поједине 

типове микропроцесора; провери називне 

вредности напајања микропроцесора; 

- објасни поступак хлађења 

микропроцесора; 

- објасни историјски развој микропроцесора; 

наведе карактеристичне вредности за 

поједине микропроцесоре, представнике 
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одређене генерације микропроцесора; 

- наброји најпознатије светске компаније 

које се баве производњом микропроцесора 

3. Меморијски систем рачунара / 

- објасни улогу и функцију меморије; 

- наброји и објасни основне параметре сваке 

меморије; 

- дефинише параметре за класификацију 

меморија; 

- објасни поделу меморија на основу 

одређеног критеријума и опише сваку 

групу меморија; 

- објасни и шематски прикаже хијерархију 

меморијског ситема у рачунару; 

- укаже на улогу оперативне (радне) 

меморије  и објасни принцип рада у 

рачунарском систему; 

-  укаже на улогу меморије само за читање  и 

објасни принцип рада у рачунарском 

систему; 

- објасни улогу скривене меморије; наброји 

нивое скривене меморије и укаже на 

њихову улогу; објасни принцип рада 

скривене меморије у рачунарском систему; 

- објасни  SRAM и DRAM технологије; 

упореди SRAM и DRAM меморије; 

разликује SRAM и DRAM меморије; 

објасни начин рада SDRAM  (Synchronous 

DRAM) и  DDR (Double Data Rate)  

SDRAM; 

- објасни разлику између SIMM ( Single 

Inline Memory Module) и DIMM (Dual In-

Рачунарство  и 

информатика, 

програмирање 

25 16 9 
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line Memory Module) меморијских модула; 

- наброји меморијске модуле који се користе 

у рачунарском систему; објасни начине 

рада меморијских модула; упореди 

поједине меморијске модуле;  

- објасни проблеме који настају у преносу 

података код меморијских модула; опише 

начине за отклањање грешака у раду 

меморијских модула; 

- опише начин рада стек меморије; 

- објасни улогу спољне меморије; наброји 

представнике секундарне (спољне) 

меморије у рачунарском систему; детаљно 

објасни начин рада и организацију 

података спољних меморија; 

- опише начин функционисања виртуелне 

меморије у рачунарском систему; 

- наброји најпознатије светске компаније 

које се баве производњом меморија; 

Начини 

оцењивања 

● праћење остварености исхода; 

● усмено излагање; 

● тестове знања; 

● активност на часовима; 

                                                                     Укупно: 74 47 27 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

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

Модул - Архитектура рачунара  

● Ученицима објаснити појам рачунарског система.  

● Ученицима указати на развој рачунарских система. 

● Ученицима детаљно објаснити основне функције рачунара. 

● Шематски приказати Вон – Нојманов модел рачунара и објаснити улогу сваке целине. 

● Детаљно објаснити Вон – Нојманов концепт рачунарског система.. 
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● Шематски приказати структуру савременог рачунарског система и упоредити је са Вон – Нојмановим моделом.  

● Детаљно објаснити принцип рада савременог рачунарског система. 

● Навести све модуле /компоненте/ савременог рачунарског система. 

Модул - Архитектура микропроцесора  

● Ученицима објаснити улогу  и основне функције микропроцесора (процесора); 

● Дати шематски приказ структуре микропроцесора; детаљно објаснити стуктуру микропроцесора; указати на аритметичко-логичку јединицу, 

управљачку (командну) јединици, скуп унутрашњих регистара и унутрашње магистарале; 

● Ученицима објаснити улогу регистара микропроцесора и дати поделу регистара;  

● Ученицима указати на параметре микропроцесора који описују његове специфичне карактеристике; Пре свега, објаснити брзину процесора 

(интерни такт процесора), ширина адресне магистрале, ширина улазно-излазне магистрале података и величина регистара; 

● Ученицима објаснити везу између интерног такта (брзине) процесора и брзине матичне плоче; 

● Ученицима објаснити појмове серијског, проточног  и паралелнг извршавања инструкција; објаснити динамички и статички паралелизам; 

●  Ученицима указати на два основна типа (архитектуре микропроцесора) извршавања инструкција, и то:  CISC и  RISC. 

● Детаљно објаснити CISC и  RISC архитектуру микропроцесора; направити компарацију између ове две архитектуре; 

● Детаљно објаснити суперскаларну архитектуру; акценат бацити на целине које улазе код суперскаларне архитектуре микропроцесора; детаљно 

објаснити улогу нивое кеш меморије  у решавању проблема pipeline-а /паралелизам на нивоу инструкције/. 

● На крају указати на разлику RISC архетектуре у односу Фон Нојмановог концепт (Низ oпeрaциja, умeстo дa сe сeквeнциjaлнo извршaвa кao кoд 

Фoн Нojмaнoвe aрхитeктурe, мoжe дa сe рaзлoжи нa више  jeднoстaвних прoблeмa сa пaрaлeлним извршaвaњeм. Ученицима указати  дa je 

овакав прoцeс oбрaдe знaчajнo бржи); 

● Ученицима детаљно објаснити карактеристике 8 -битних, 16 – битних, 32 – битних и 64 – битних микропроцесора; 

● Ученицима објаснити шта су то микропроцесори са више језгара; указати на предности које пружају овакви микропроцесори; објаснити 

термине за микропроцесоре Dual Core, Core2Duo, Core2Quad, Quad-Core; објаснити термине за микропроцесоре Core i3, Core i5, Core i7, Core i9  

● Учeницимa указати на лeжиштa (Socket-e) која се користе за микропроцесоре; указати на вредност напона напајања микропроцесора; акценат 

бацити на новије моделе микропроцесора;  

● Објаснити поступак хлађења микропроцесора; 

● Ученицима објаснити историјски развој микропроцесора; узети у обзир развој микропроцесора кроз генерације (седам генерација 

микропроцесора); за сваку генерацију указати на карактеристичне микропроцесоре и  њихове вредности (интерни такт микропроцесора, 

ширина адресне магистрале, кеш меморије, брзина меморијске магистрале); 

Модул - Меморијски систем рачунара  

● Ученицима објаснити намену меморије у рачунарском систему; 

● Навести параметре меморија и, детаљно објаснити сваки параметар (капацитет, меморијски циклус, време приступа, јединица преноса, брзина 

преноца података, цена по једном биту); 
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● Дати општу поделу меморија (унутрашње и спољашне меморије); дефинисати критеријуме на основу којих ћемо извршити класификацију 

меморија (у обзир узети следеће критеријуме: физички принцип записивања и чувања података, метод приступа подацима, начин организације 

података и задржавање података након искључења напајања);  

● Ученицима објаснити поделу меморија на основу свих, горе наведених критеријума; сваку групу меморија у подели повезати са конкретном 

меморијом рачунарског система; 

● Детаљно објаснити и шематски приказати хијерархију меморија у рачунарском систему;указати на карактеристичне вредности за све меморије 

у меморијском систему рачунара (меморијски медијум, средње време приступа подацима, пропусна моћ, капацитет медијума, цена медијума 

/меморије/);  

● Ученицим  објаснити улогу оперативне меморије; детаљно објаснити принцип рада оперативне меморије; 

● Ученицима  објаснити улогу меморије само за читање - ROM (Read Only Memory) ; детаљно објаснити принцип рада ROM меморије; указати на 

различите врсте ROM чипа и њихове специфичности; акценат ставити на електрични избрисиви програмабилни ROM (Electrically Erasable 

Programmable ROM – EEPROM); 

●  Учeницимa oбjaснити улогу КЕШ меморије у рачунарском систему; указати на параметре КЕШ меморије; детаљно објаснити организацију и 

коришћење КЕШ меморије; појаснити термине КЕШ ПОГОДАК  и КЕШ ПРОМАШАЈ, као и начине (алгоритме) замене блокова података у 

КЕШ меморији; увести појам ефикасност КЕШ меморије и објаснити његово значење; објаснити нивое КЕШ меморије и начин њиховог 

функционисања; 

● Детаљно објаснити структуру и начин рада DRAM и  SRAM меморија; указати на предности и мане SRAM и  DRAM меморија; Асинхрони и 

синхрони SRAM и  DRAM;    

● Указати на меморијске технологије које се користе у рачунарским системима; објаснити термине SDRAM  (Synchronous DRAM) , DDR (Double 

Data Rate)  SDRAM, DDR2  SDRAM , DDR3  SDRAM, DDR4  SDRAM, RDRAM (Rambus DRAM) , SO-DIMM (Small Outline Dual In-line Memory 

Module) и начин њиховог функционисања; указати на једноструку и двоструку брзину преноса података код меморијских модула;  

● Ученицима навести меморијске модуле који се користе у рачунарским системима; Објаснити начин функционисања SIMM ( Single Inline 

Memory Module)и DIMM (Dual In-line Memory Module) меморијских модула;  

● Учeницимa oбjaснити појам кашњења; указати на решења која се користи за отклањање грешака у раду меморије; објаснити начин 

функционисања парности меморије и код за проверу грешака;  

● Ученицима објаснити начин рада стек меморије;  

● Објаснити улогу спољне меморије у рачунарском систему; набројати представнике секундарне меморије; детаљно објаснити принцип рада и 

организацију података на хард диску, оптичким  и флеш меморијама; 

● Ученицима објаснити појам виртуелна меморија; детаљно објаснити технику управљања меморијом која се имплементира користећи  и хардвер 

и софтвер (виртуелна меморија) 

● Ученицима указати на водеће светске компаније које се баве производњом меморија; 
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Образовни профил:Електротехничар рачунара 

Предмет:Практична настава 

Разред: Први 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична 

настава 

Блок насатва Укупно 

Годи годишњи   74  74 

Неде  недељни   2  2 

Циљ и задаци предмета 

Циљ: 

Развијање навика за чување здравља и придржавање мера заштите на раду. 

Оспособљавање ученика за организовање рада и рационално коришћење енергије и материјала. 

Оспособљавање ученика да правилно користи стнадарде,нормативе ,каталоге и техничко-технолочку документацију. 

Развијање одговорности према роковима,квалитету и прецизности у послу. 

Развијање вештина,као и што  самосталнијем раду са алатима,инструментима,лемилицама ,електроинсталационим прибором 

Задаци: 

Оспособљавање ученика за чување здравља и придржавање мера заштите на раду. 

Оспособљавање ученика за коришћење и одржавање алата. 

Оспособљавање ученика за повезивање приора који се користи у електроинсталацијама. 

Оспособљавање ученика за рад са инструментима. 

Оспособљавање ученика за лемљење. 

Оспособљавање ученика за испитивање и уградњу пасивних елемената. 

Активности наставника: 

Користи каталоге,стручну литературу и правилнике 

Демонстрирати рад заштитних средстава,прве помоћи. 

Демонстрирати примену и одржавање алата. 

Демонстрирати монтажу и повезивање електроинсталационог прибора у струјно коло 

Демонстрирати рад са инструментима. 

Демонстрирати спајање елемената лемљењем ,као и лемљење на штампаној плочи. 
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Демонстрирати проверу исправности,уградњу и повезивање пасивних елемената 

Активности ученика:  

Усвајање знања, као развијање вештина при извођењу практичних вежби. 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1 

Увод, хтз, правила 

заштите, заштитна 

средства 

 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да се: 

-придржава прописа заштите на раду 

-реагује адекватно у случају опасности 

- 

4 2 2 

2 
Алати у 

електротехници 
 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

-правилно користи и рукује алатима 

_ 
6 2 4 

3 
Електроинсталациони 

прибор 
 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

Самостално препознаје електроинсталационе 

елементе и правино врши монтажу и демонтажу 

елемената 

- 

10 2 8 

4 
Универзални 

инструмент 
 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

Самостално користи универзални инструмент за 

мерење електричних величина 

Електрична 

мерења 10 2 8 

5 Лемљење  
По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

самостално врши лемљење 

- 
22 5 17 

6 Пасивни елементи  

По завршетку теме ученик ће бити у стању да 

Одабере на основу ознака пасивне елементе,испита 

исправност,замени и угради пасивни елеменат у 

струјно коло 

електроника 

22 5 17 

Начини 

оцењивања 

1.праћење остварености исхода 

2праћење практичног рада 

3.тест практичних вечтина 

4.активност на часу 

                                                                     Укупно: 74 18 56 

Начин остваривања програма 

Модул се реализује кроз следеће облике наставе:Практична настава 74 часа   Одељење се дели на две групе по 15 ученика 

      Настава се изводи у школској радионици. 
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Други разред 

Образовни профил:Електротехничар рачунара 

Предмет: Српски језик и књижевност 

Разред: Други 

„Службени гласник РС-Просветни гласник:" бр.11/2018 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок настава Укупно 

Годишњи 102 / / / 102 

Недељни 3 / / / 3 

 

Циљ и задаци предмета 

 

Циљ: 

- 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. 
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Задаци: 

- Настава језика (знања о језику, способност служење језиком и васпитна улога наставе језика). Ученици треба да:  

o овладају знањима о српском књижевном језику;  

o стекну вештине и способности његовог коришћења у општењу са другима, у писменом и усменом изражавању, приликом учења, образовања 

и интелектуалног развоја;  

o поштују матерњи језик, негују српски језик, традицију и културу српског народа, националних мањина, етничких заједница и других народа;  

o унапређују културу језичког општења, у складу са поштовањем расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне 

равноправности, са развијањем толеранције и уважавања различитости и са поштовањем и уважавањем других језика и других култура.  

- Настава књижевности (усвајање књижевних знања, развијање читалачких вештина и афирмисање васпитних вредности путем књижевности). 

Ученици треба да:  

o упознају репрезентативна дела српске књижевне баштине и дела опште књижевности, њихове ауторе, поетске и естетске вредности;  

o негују и развијају читалачке компетенције и интерпретацијске вештине посредством којих ће се упознавати са репрезентативним књижевним 

делима из историје српске и опште књижевности, читати их и тумачити у доживљајној и истраживачкој улози;  

o развијају литерарне афинитете и постану читаоци рафинираног естетског укуса који ће умети да на истраживачки, стваралачки и активан 

начин читају књижевна дела свих жанрова, вреднују их, говоре о њима и поводом њих;  

o усвоје хуманистичке ставове, уверења и систем вредности;  

o оспособе се за поуздано морално просуђивање, опредељивање за добро и осуду насилништва и нечовештва, одбацивање свих видова 

агресивног и асоцијалног понашања и за развијање самосвести и личне одговорности;  

o подстичу на саосећање са ближњима и одговорност према другом;  

o развију врлине разборитости и равнотеже и мудрости.  

- Општи задаци. Ученици треба да:  

o развијају и негују стваралачки и истраживачки дух у процесу учења и у примени стечених знања;  

o развијају и негују методичност и методичка поступања приликом овладавања сложеним и обимним знањима;  

o усаглашено са општим исходима учења, као и усклађено са узрастом и способностима, даље развијају знања, васпитне вредности и 

функционалне вештине које ће моћи да користе у даљем образовању, у професионалном раду и у свакодневном животу;  

o развијају лични и национални идентитет и осећање припадности држави Србији;  

o формирају вредносне ставове којима се чува национална и светска културна баштина;  

o буду оспособљени за живот у мултикултуралном друштву.  

Активности наставника: 

- мотивисање ученике за читање; 

- припремање и благовремено давањеученицимаистраживачких задатакакао помоћприликом читања и разумевања дела; 

- припремање наставних материјала; 
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- планирање активности на часу и тока часа; 

- објашњавање, тумачење, анализирање  новихсадржаја и појмова; 

- подстицање активног учешћа ученика ураду на часу; 

- подстицање креативности ученика; 

- подстицање код ученика критичког развој мишљења и разумевања; 

- подстицањее активног учења; 

- подстицање учника  да повезују знања са другим областима и  ослањају се на претходно искуство; 

- инсистирање на практичној примени стечених знања 

- подстицање одговорности код ученика; 

- упућивање ученика на додатне изворезнања и могућности сазнавања; 

- неговање позитивне климе у одељењу; 

- омогућавање подстицајне средине за рад и учење; 

- охрабрибравање, помагање и подстицање ученика; 

- инсистирање на систематичности у раду и поштовању принципа и правила рада; 

- редовно вредновање рада и постигнућа сваког ученика; 

- самовредновање реализације програма ; 

- планирање новина и измена за следећу школску годину. 

Активности ученика: 

- редовно читање задате лектире; 

- припремње радних материјала за часовеобраде књижевних дела; 

- активно учествовање у дискусијама на часу; 

- активан приступање при излагању новог градива и изради задатака на часу; 

- самостално или уз помоћ наставника запажање, упоређивање, примена и повезивање градива ; 

- израда домаћих задатака; 

- активно учење; 

- тражење додатне подршке за градиво које нису разумели или их додатно интересује; 

- редовно бележење у свеску свих  најважнијихчињеница и закључакае са часа; 

- израда писмених задатака, тестова знања,правописних диктата, рецитовање стихова; 

- практична примена стечених знања; 

- повезивање знања са другим областима; 

- ослањање на претходно искуство; 

- самопроцењивање напретка . 
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Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

I 
Барок, класицизам, 

просветитељство 
 

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

• наведе особености барока, класицизма и 

просветитељства и њихове представнике у 

књижевности 

• објасни значај Венцловића и Орфелина за 

развој језика и књижевности код Срба 

• 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 

• наведе особине ликова у обрађеним 

делима и заузме став према њиховим 

поступцима 

сторија 

Филозофија 

Ликовна култура 

Музичка уметност 

Верска настава 

13 10 3 

II Романтизам  

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

• 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 

Историја 

Ликовна култура 

Музичка уметност 

24 21 3 
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вредности других народа 

• тумачи  уметнички свет и стваралачке 

поступке у структури обрађених дела 

III Реализам  

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

• 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 

• процењује друштвене појаве и проблеме 

које покреће књижевно дело 

• развије критички став и мишљење при 

процени поступака и понашања јунака у 

обрађеним делима 

Историја 

Ликовна култура 

Музичка уметност 

27 24 3 

IV Морфологија  

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

• одреди врсту речи и граматичке категорије 

• употреби у усменом и писаном 

изражавању облике речи у складу са 

језичком нормом 

страни језик 

10 8 2 

V Правопис  

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

• примени правила одвојеног и састављеног 

писања речи у складу са језичком нормом 

 

5 3 2 

VI Култура изражавања  

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

• изражава размишљања и критички став 

према проблемима и појавама у 

књижевним текстовима и свакодневном 

животу 

 

23 / 23 
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• препозна одлике стручно-научног стила 

• примени одлике новинарског стила 

Начини 

оцењивања 

• усмено испитивање 

- индивидуално 

- групна дискусија 

• тест знања 

• домаћи задатак 

• писмени задатак 

• есеј 

• ППТ презентација 

• праћење актиности на часу 

Укупно: 102 66 36 

Образовни стандарди: 

Основни ниво 

1. Област ЈЕЗИК  

2.СЈК.1.1.1. Има основна знања о језику уопште (шта је језик, које функције има); поштује свој језик и поштује друге језике; 

препознаје стереотипне ставове према језику. Разуме појам текста; разликује делове текста (увод, главни део, завршетак); 

препознаје врсте текстова (облике дискурса); има основна знања из социолингвистике: познаје појмове једнојезичности и 

вишејезичности (и зна одговарајуће језичке прилике у Србији); разуме појам језичке варијативности и препознаје основне 

варијетете.  

2.СЈК.1.1.2. Разликује књижевни (стандардни) језик од дијалекта; зна основне податке о дијалектима српског језика; има 

правилан став према свом дијалекту и другим дијалектима српског језика и према оба изговора српског књижевног језика 

(поштује свој и друге дијалекте српског језика и има потребу да чува свој дијалекат; подједнако цени оба изговора српског 

књижевног језика - екавски и (и)јекавски); има потребу да учи, чува и негује књижевни језик; познаје најважније граматике и 

нормативне приручнике и уме да се њима користи; зна основне податке о месту српског језика међу другим индоевропским и 

словенским језицима; има основна знања о развоју књижевног језика, писма и правописа код Срба.  

2.СЈК.1.1.3. Разликује правилан од неправилног изговора гласа; зна основну поделу гласова; има основна знања у вези са слогом 

и примењује их у растављању речи на крају реда; зна основна правила акценатске норме и уочава евентуалне разлике између 

свог и књижевног акцента.  

2.СЈК.1.1.4. Познаје врсте и подврсте речи; примењује норму у вези с облицима речи у фреквентним случајевима (укључујући и 

гласовне промене у вези с облицима речи); издваја делове речи у вези с облицима речи (граматичка основа и наставак за облик) у 

једноставнијим случајевима; издваја делове речи у вези с грађењем речи (префикс, творбена основа, суфикс) у једноставнијим 
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случајевима; препознаје основне начине грађења речи; примењује норму у вези с грађењем речи (укључујући и гласовне промене 

у вези с грађењем речи); примењује постојеће моделе при грађењу нових речи.  

2.СЈК.1.1.5. Правилно склапа реченицу; разликује синтаксичке јединице; разликује активне и пасивне реченице; уме да 

анализира једноставније реченице грађене по основним моделима и проширене прилошким одредбама.  

2.СЈК.1.1.6. Има лексички фонд који је у складу са средњим нивоом образовања; прави разлику између формалне и неформалне 

лексике и употребљава их у складу са приликом; има основна знања о значењу речи; познаје основне лексичке односе 

(синонимију, антонимију, хомонимију); познаје метафору као лексички механизам; нема одбојност према речима страног 

порекла, али их не прихвата некритички и аутоматски; познаје појам термина и фразеологизма; познаје најважније речнике 

српског језика и уме да се њима користи.  

2. Област КЊИЖЕВНОСТ  

2.СЈК.1.2.1. Познаје ауторе дела из обавезног школског програма и локализује их у контекст стваралачког опуса и 

књижевноисторијски контекст.  

2.СЈК.1.2.2. Познаје књижевнотеоријску терминологију и доводи је у функционалну везу са примерима из књижевних1 и 

неуметничких2 текстова предвиђених програмом.  

2.СЈК.1.2.3. У тумачењу књижевноуметничких и књижевнонаучних дела разликује методе унутрашњег и спољашњег приступа.  

2.СЈК.1.2.4. Уочава и примерима аргументује основне поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевних дела из 

обавезне школске лектире.  

2.СЈК.1.2.5. Уочава основне особине књижевности као дискурса и разликује га у односу на остале друштвене дискурсе.  

2.СЈК.1.2.6. Наводи основне књижевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и 

светске књижевности и повезује их са делима и писцима из обавезне лектире школског програма.  

2.СЈК.1.2.7. Анализира издвојене проблеме у књижевном делу и уме да их аргументује примарним текстом.  

2.СЈК.1.2.8. Користи препоручену секундарну литературу (књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, теоријску) и доводи је 

у везу са књижевним текстовима предвиђеним програмом.  

2.СЈК.1.2.9. На основу дела српске и светске књижевности формира читалачке навике и знања; схвата улогу читања у тумачењу 

књижевног дела и у изграђивању језичког, литерарног, културног и националног идентитета.  
1 Књижевни текстови обухватају књижевноуметничке и књижевнонаучне текстове. 
2 Под неуметничким текстовима подразумевају се текстови из науке о језику и науке о књижевности, научнопопуларни 

текстови из ових области и, по потреби, текстови из медија и других извора погодни за обраду градива из предмета Српски 

језик и књижевност. 

3. Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА  

2.СЈК.1.3.1. Говори разговетно, поштујући ортоепска правила књижевног језика; примењује књижевнојезичку акцентуацију или 

упоређује свој акценат са књижевним и труди се да је с њим усклади; течно и разговетно чита наглас књижевне и неуметничке 
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текстове; изражајно чита и казује лакше књижевноуметничке текстове; у званичним ситуацијама говори о једноставнијим 

темама из области језика, књижевности и културе користећи се коректним језичким изразом (тј. говори течно, без замуцкивања, 

поштапалица, превеликих пауза и лажних почетака, осмишљавајући реченицу унапред) и одговарајућом основном 

терминологијом науке о језику и науке о књижевности, прилагођавајући приликама, ситуацији, саговорнику и теми вербална и 

невербална језичка средства (држање, мимику, гестикулацију); говори уз презентацију; има културу слушања туђег излагања; у 

стању је да с пажњом и разумевањем слуша излагање средње тежине (нпр. предавање) с темом из језика, књижевности и 

културе; приликом слушања неког излагања уме да хвата белешке.  

2.СЈК.1.3.2. Говорећи и пишући о некој теми (из језика, књижевности или слободна тема), јасно структурира казивање и повезује 

његове делове на одговарајући начин; разликује битно од небитног и држи се основне теме; саставља једноставнији говорени и 

писани текст користећи се описом, приповедањем и излагањем (експозицијом); уме укратко да опише своја осећања и доживљај 

књижевног или другог уметничког дела; сажето препричава једноставнији књижевноуметнички текст и издваја његове важне 

или занимљиве делове; резимира једноставнији књижевни и неуметнички текст.  

2.СЈК.1.3.3. У расправи или размени мишљења на теме из књижевности, језика и културе уме у кратким цртама да изнесе и 

образложи идеју или став за који се залаже, говори одмерено, ослања се на аргументе, у стању је да чује туђе мишљење и да га 

узме у обзир приликом своје аргументације; пише једноставнији аргументативни текст на теме из књижевности, језика и 

културе.  

2.СЈК.1.3.4. Користи оба писма, дајући предност ћирилици; примењује основна правописна правила у фреквентним примерима и 

уме да се служи школским издањем Правописа; у писању издваја делове текста, даје наслове и поднаслове, уме да цитира и 

парафразира; саставља матурски рад поштујући правила израде стручног рада (употребљава фусноте и саставља садржај и 

библиографију); саставља писмо - приватно и службено, биографију (ЦВ), молбу, жалбу, захтев, оглас; зна да попуни различите 

формуларе и обрасце.  

2.СЈК.1.3.5. Има способност и навику да у различите сврхе (информисање, учење, лични развој, естетски доживљај, забава...) 

чита текстове средње тежине (књижевноуметничке текстове, стручне и научнопопуларне текстове из области науке о језику и 

књижевности, текстове из медија3); примењује предложене стратегије читања.  

2.СЈК.1.3.6. Разуме књижевни и неуметнички текст средње сложености: препознаје њихову сврху, проналази експлицитне и 

имплицитне информације, издваја главне идеје текста; прати развој одређене идеје у тексту; пореди основне информације и идеје 

из двају или више текстова.  

2.СЈК.1.3.7. Критички промишља књижевни и неуметнички текст средње сложености: разликује објективну/веродостојну 

чињеницу од ауторове интерпретације; процењује (и то образлаже) да ли аутор неуметничког текста износи све потребне 

информације и да ли даје довољне и веродостојне доказе за то што тврди; процењује да ли је аутор текста неутралан или 

ангажован односно пристрастан, и образлаже своју процену; препознаје говор мржње, дискриминације, бирократски језик, и има 

изграђен негативан став према њима; уме у једноставним примерима да понуди алтернативу бирократском језику.  
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2.СЈК.1.3.8. Препознаје структуру, различите елементе, стилске одлике (експресивност, сликовитост, метафоричност) књижевног 

и неуметничког текста; препознаје конотативно значење речи у датом контексту и разуме сврху конотативног значења у 

књижевном и неуметничком тексту; одређује значење непознате речи на основу контекста и творбеног модела; разуме значај 

читања за богаћење лексичког фонда.  

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на средњем нивоу у свакој области.  
3 Текстови који су погодни за обраду градива из језика и књижевности. 

Средњи ниво 

1. Област ЈЕЗИК  

2.СЈК.2.1.1. Има шира знања о језику уопште (која су битна својства језика); препознаје јединице и појаве које припадају 

различитим језичким нивоима/подсистемима; има основна знања о писму уопште; има основна знања о правопису уопште 

(етимолошки - фонолошки правопис; граматичка - логичка интерпункција; графема - слово); има основна знања о језицима у 

свету (језичка сродност, језички типови, језичке универзалије). Разуме основне принципе вођења дијалога; разуме појам 

говорног чина; разуме појам деиксе. Познаје одлике варијетета српског језика насталих на основу медијума и оних који су 

условљени социјално и функционално.  

2.СЈК.2.1.2. Зна основне особине дијалеката српског језика; зна основна правила екавског и (и)јекавског изговора; у 

једноставнијим случајевима пребацује (и)јекавску реч у екавски лик и обрнуто. Смешта развој књижевног језика код Срба у 

друштвени, историјски и културни контекст.  

2.СЈК.2.1.3. Познаје говорне органе и начин на који се гласови производе; зна да дели гласове по свим критеријумима; разуме 

појам фонеме; зна сва правила акценатске норме и уме да прочита правилно акцентовану реч; зна механизме фонолошки 

условљених гласовних промена (једначења сугласника по звучности и по месту творбе, сажимање и асимилацију вокала и 

губљење сугласника).  

2.СЈК.2.1.4. Има шира знања о врстама и подврстама речи; уме да одреди облик променљиве речи и да употреби реч у задатом 

облику; познаје појам морфеме; дели реч на творбене морфеме у једноставнијим случајевима и именује те морфеме; познаје 

основне начине грађења речи; примењује норму у вези с облицима речи у мање фреквентним случајевима.  

2.СЈК.2.1.5. Користи се свим синтаксичким могућностима српског језика; разликује безличне и личне реченице; анализира 

реченице грађене по различитим моделима; има шира знања о синтагми; препознаје основне врсте зависних предикатских 

реченица (типични случајеви); зна основно о напоредним односима, конгруенцији и негацији; разликује врсте независних 

предикатских реченица; разуме појам елипсе; има основна знања о употреби падежа и глаголских облика.  

2.СЈК.2.1.6. Има богат и уразноличен лексички фонд (укључујући и интелектуалну и интернационалну лексику и познавање 

најфреквентнијих интернационалних префикса и суфикса). Тај фонд употребљава у складу с приликом; види језик као низ 

могућности које му служе да изрази индивидуално искуство и усмерен је ка богаћењу сопственог речника; познаје 

хиперонимију/хипонимију, паронимију; разликује лексичке слојеве; познаје метонимију као лексички механизам.  
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2. Област КЊИЖЕВНОСТ  

2. СЈК.2.2.1. Интерпретира књижевни текст увидом у његове интеграционе чиниоце (доживљајни контекст, тематско-мотивски 

слој, композиција, ликови, форме приповедања, идејни слој, језичко-стилски аспекти...).  

2.СЈК.2.2.2. Познаје књижевнотеоријску терминологију и књижевнотеоријска знања адекватно примењује у тумачењу 

књижевних дела предвиђених програмом.  

2.СЈК.2.2.3. Разликује методе унутрашњег и спољашњег приступа у интерпретацији књижевноуметничког и књижевнонаучног 

дела и адекватно их примењује приликом разумевања и тумачења ових врста дела.  

2.СЈК.2.2.4. Уочава и образлаже поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевноуметничких и књижевнонаучних 

дела у оквиру школске лектире; процењује да ли је сложенији књижевнонаучни текст (аутобиографија, биографија, мемоари, 

дневник, писмо, путопис...) добро структуриран и кохерентан, да ли су идеје изложене јасно и прецизно; уочава стилске 

поступке у књижевноуметничком и књижевнонаучном тексту; процењује колико одређене одлике текста утичу на његово 

разумевање и доприносе тумачењу значења текста.  

2.СЈК.2.2.5. Образлаже основне елементе књижевности као дискурса у односу на остале друштвене дискурсе (нпр. 

присуство/одсуство приповедача, приповедни фокус, статус историјског и фиктивног итд.).  

2.СЈК.2.2.6. Приликом тумачења књижевноуметничких и књижевнонаучних дела из школског програма примењује знања о 

основним књижевноисторијским и поетичким одликама стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске 

књижевности.  

2.СЈК.2.2.7. Самостално уочава и анализира проблеме у књижевном делу и уме да аргументује своје ставове на основу 

примарног текста.  

2.СЈК.2.2.8. Активно користи препоручену и ширу, секундарну литературу (књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, 

теоријску) у тумачењу књижевноуметничких и књижевнонаучних дела предвиђених програмом.  

2.СЈК.2.2.9. На основу дела српске и светске књижевности развија читалачке вештине, способности и знања од значаја за 

тумачење и вредновање различитих књижевноуметничких и књижевнонаучних дела и за развијање језичког, литерарног, 

културног и националног идентитета; има изграђен читалачки укус својствен културном и образованом човеку.  

3. Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА  

2.СЈК.2.3.1. Говори у званичним ситуацијама, јавно и пред већим аудиторијумом о темама из области језика, књижевности и 

културе, користећи се књижевним језиком и одговарајућом терминологијом; учествује у јавним разговорима са више учесника; 

процењује слушаоца односно аудиторијум и обликује свој говор према његовим потребама и могућностима; има потребу и 

навику да развија сопствену говорну културу; с пажњом и разумевањем слуша теже излагање (нпр. предавање) с темом из језика, 

књижевности и културе; слуша критички, процењујући говорникову аргументацију и објективност.  

2.СЈК.2.3.2. Саставља сложенији говорени и писани текст (из језика, књижевности или слободна тема) користећи се описом, 

приповедањем и излагањем (експозицијом); у говореној или писаној расправи прецизно износи своје идеје и образлаже свој став; 
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труди се да говори и пише занимљиво, правећи прикладне дигресије и бирајући занимљиве детаље и одговарајуће примере; 

уочава поенту и излаже је на прикладан начин; прецизно износи свој доживљај и утиске поводом књижевног или другог 

уметничког дела; сажето препричава сложенији књижевни текст и резимира сложенији књижевни и неуметнички текст на теме 

непосредно везане за градиво; пише извештај и реферат; примењује правописну норму у случајевима предвиђеним програмом.  

2.СЈК.2.3.3. Има способност и навику да у различите сврхе (информисање, учење, лични развој, естетски доживљај, забава...) 

чита теже текстове (књижевноуметничке текстове, стручне и научнопопуларне текстове из области науке о језику и 

књижевности, текстове из медија); има изграђен читалачки укус својствен културном и образованом човеку; примењује сложене 

стратегије читања; бира стратегију читања која одговара сврси читања.  

2.СЈК.2.3.4. Разуме сложенији књижевни и неуметнички текст: препознаје његову сврху; проналази експлицитне и имплицитне 

информације; издваја информације према задатом критеријуму; издваја главне идеје; прати развој одређене идеје; пореди 

информације и идеје из двају или више текстова да би разумео одговарајући значењски или стилски аспект према задатом 

критеријуму; анализира и тумачи оне системе мотивације који се у књижевном делу јављају при обликовању (карактеризацији) 

ликова и изградњи догађаја (због бољег и потпунијег разумевања значења књижевног дела); тумачи (на нивоу разумевања) 

текстове ослањајући се на други текст/текстове.  

2.СЈК.2.3.5. Критички промишља сложенији књижевни и неуметнички текст: раздваја објективну чињеницу од ауторове 

интерпретације; процењује да ли је аутор текста неутралан или ангажован односно пристрастан, и образлаже своју процену; 

разликује експлицитне и имплицитне ауторове ставове; аргументовано вреднује да ли аутор сложенијег експозиторног или 

аргументативног текста погодног за обраду градива из језика и књижевности износи све потребне информације и да ли даје 

довољне и веродостојне доказе за то што тврди.  

2.СЈК.2.3.6. Процењује да ли је сложенији неуметнички текст погодан за обраду градива из језика и књижевности добро 

структуриран и кохерентан, да ли су идеје изложене јасно и прецизно; уочава стилске поступке у овим текстовима; процењује 

колико одређене одлике текста утичу на његово разумевање.  

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на напредном нивоу у свакој области.  

Напредни ниво 

1. Област ЈЕЗИК  

2.СЈК.3.1.1. Разуме да постоји тесна веза између језика и мишљења; јасан му је појам категоризације; познаје конверзационе 

максиме (квалитета, квантитета, релевантности и начина); разуме појам информативне актуализације реченице и зна како се она 

постиже; јасан му је појам текстуалне кохезије.  

2.СЈК.3.1.2. При подели речи на слогове позива се на правила; акцентује једноставније примере.  

2.СЈК.3.1.3. Има детаљнија знања о морфологији у ужем смислу и творби речи у српском језику (дели реч на творбене морфеме у 

сложенијим случајевима и именује те морфеме).  

2.СЈК.3.1.4. Има детаљнија знања о употреби падежа и глаголских облика; уме да анализира компликованије реченице грађене 
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по различитим моделима; познаје специјалне независне реченице; познаје различита решења у вези с конгруенцијом.  

2.СЈК.3.1.5. Има основна знања о речницима и структури речничког чланка.  

2. Област КЊИЖЕВНОСТ  

2.СЈК.3.2.1. Чита, доживљава и самостално тумачи књижевноуметничка и књижевнонаучна дела из обавезног школског 

програма, као и додатне (изборне) и факултативне књижевноуметничке и књижевнонаучне текстове; током интерпретације 

поуздано користи стечена знања о стваралачком опусу аутора и књижевноисторијском контексту.  

2.СЈК.3.2.2. Влада књижевнотеоријском терминологијом и теоријска знања адекватно примењује у тумачењу 

књижевноуметничких и књижевнонаучних дела која су предвиђена школским програмом и других дела ове врсте различитих 

жанрова, изван школског програма.  

2.СЈК.3.2.3. У процесу тумачења књижевноуметничког и књижевнонаучног дела, одабира, примењује и комбинује адекватне 

методе унутрашњег и спољашњег приступа.  

2.СЈК.3.2.4. Уочава и тумачи поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевноуметничких и књижевнонаучних 

текстова у оквиру школске лектире и изван школског програма; процењује и пореди стилске поступке у наведеним врстама 

текстова.  

2.СЈК.3.2.5. Разуме основне елементе књижевности као дискурса (пореди нпр. присуство/одсуство приповедача, приповедни 

фокус, статус историјског и фиктивног итд.) у односу на остале друштвене дискурсе и та сазнања употребљава у тумачењу 

књижевних дела.  

2.СЈК.3.2.6. Приликом тумачења и вредновања књижевноуметничких и књижевнонаучних дела примењује и упоређује 

књижевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске књижевности.  

2.СЈК.3.2.7. Самостално уочава и тумачи проблеме и идеје у књижевном делу и своје ставове уме да аргументује на основу 

примарног текста и литерарно-филолошког контекста.  

2.СЈК.3.2.8. У тумачењу књижевног дела критички користи препоручену и самостално изабрану секундарну литературу 

(књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, теоријску).  

2.СЈК.3.2.9. На основу дела српске и светске књижевности (у обавезном и сопственом избору) и секундарне литературе шири 

читалачка знања, примењује стратегије читања које су усаглашене са типом књижевног дела и са читалачким циљевима 

(доживљај, истраживање, стваралаштво); развија језички, литерарни, културни и национални идентитет.  

3. Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА  

2.СЈК.3.3.1. Дискутује о сложеним темама из језика, књижевности и културе; дискутује о смислу и вредностима књижевних 

текстова и о сврси и вредностима неуметничких текстова користећи стручну терминологију.  

2.СЈК.3.3.2. Излаже (у званичним ситуацијама, јавно и пред већим аудиторијумом) и пише о темама из области језика, 

књижевности и културе; има развијене говорничке (ораторске) вештине; претпоставља различите ставове аудиторијума и у 

складу с тим проблематизује поједине садржаје; препознаје и анализира вербалну и невербалну реакцију саговорника односно 
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аудиторијума и томе прилагођава свој говор; слушајући говорника, процењује садржину и форму његовог говора и начин 

говорења.  

2.СЈК.3.3.3. Композиционо и логички складно пише стручни текст на теме из књижевности и језика, као и новински чланак.  

2.СЈК.3.3.4. Организује, класификује, уопштава и на сличан начин обрађује информације из књижевних и неуметничких текстова 

на основу задатог и/или самостално постављеног критеријума.  

2.СЈК.3.3.5. Продубљено критички промишља сложенији текст: процењује колико сложенији експозиторни текст успешно 

преноси информације публици којој је намењен, уочавајући које информације недостају; издваја доказну грађу на којој аутор 

аргументативног текста заснива своје ставове и одређује средства којима их износи; запажа ауторове грешке у закључивању и 

сл.  

2.СЈК.3.3.6. Процењује стилске поступке у књижевном и неуметничком тексту; пореди стилске поступке у два сложена текста 

(или више њих); тумачи њихову улогу у остваривању естетских и значењских одлика наведених врста текстова.  

2.СЈК.3.3.7. Изграђује свест о себи као читаоцу - развија читалачку ауторефлексију (разуме улогу читања у сопственом развоју; 

има развијену, критичку свест о својим читалачким способностима...).  

НАПОМЕНА: Због преклапања у више наставних тема/модула  образовни стандарди ће бити прецизније одређени у оперативним 

(месечним)  плановима. 

Начин остваривања програма  

УВОДНА ОБЈАШЊЕЊА  

Зависно од разреда и садржаја годишњи фонд часова наставе овог предмета распоређен је тако да је за подручје књижевност издвојено око 60%, а 

за друга два (језик и култура изражавања) око 40% часова.  

У оквиру тог фонда планирани садржаји се обрађују са 70% часова. Осталих 30% часова предвиђено је за понављање, утврђивање, вежбање и 

систематизовање програма.  

Циљ и задаци чине целину и остварују се током четири године - систематски и континуирано - у свим предвиђеним програмско-тематским 

подручјима и видовима рада.  

Сви садржаји распоређени су по разредима, подручјима, областима и темама уз примену начела поступности, корелације, интеграције и 

примерености узрасту.  

Садржаји књижевности конкретизовани су по разредима, сегментима (књижевност и лектира), а обухватају књижевнотеоријско и 

књижевноисторијско проучавање књижевноуметничких дела и књижевности жанровски распоређених.  

Подручје језик обухвата изучавање језика као система. У садржаје овог подручја уграђени су елементи опште лингвистике и правописа.  

Подручје култура изражавања обухвата облике и врсте у области усменог и писменог изражавања (по разредима). У овој области планиране су 

говорне и писмене вежбе, домаћи задаци и писмени задаци, који треба да се раде наизменично ћирилицом и латиницом.  

Ради што успешније реализације бројних захтева и садржаја неопходна је и стална сарадња наставника српског језика и књижевности с 

наставницима других предмета (историје, сродних општестручних и ужестручних предмета), стручним сарадницима (школским библиотекаром - 
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медијатекаром, педагогом, психологом) и органима (стручним активом и већима), родитељима ученика и међуопштинском (регионалном) 

просветно-педагошком службом; такође је корисна сарадња наставника и са одређеним институцијама (народном библиотеком, домом културе, 

биоскопом, локалним новинама, радио-станицом и др.).  

Квалитет и трајност знања, умења, вештина и навика ученика у многоме зависе од принципа, облика, метода и средстава који се користе у 

образовно-васпитном процесу. Због тога савремена настава српског језика и књижевности претпоставља остваривање битних задатака и садржаја 

програма уз максимално могућу мисаону активност ученика (субјеката у настави), поштовање одређених дидактичких принципа (посебно: свесне 

активности ученика, научности, примерености, поступности, систематичности и очигледности), као и адекватну примену оних наставних облика, 

метода, поступака и средстава чију су вредност утврдиле савремена пракса и методика наставе српског језика и књижевности (пре свега: разни 

видови групног и индивидуалног рада примерени могућностима ученика, методе - дијалошка, текстуално-графичке демонстрације и самосталних 

радова ученика, средства - уџбеници, приручници, разне врсте текстова и графичких приказа, графофолије, наставни и други филмови, радио и 

телевизијске емисије и сл.). Избор одређених наставних облика, метода, поступака и средстава условљен је, пре свега, наставним садржајем и 

циљевима (образовним, васпитним и функционалним), које треба остварити на једном часу српског језика и књижевности.  

Редовна настава српског језика и књижевности изводи се у специјализованим учионицама и кабинетима за овај предмет, који треба да буду 

опремљени у складу са нормативима за средње стручне школе. Делимично, она се организује и у другим школским просторијама (библиотеци - 

медијатеци, читаоници, аудиовизуелној сали и сл.).  

У настави српског језика и књижевности користе се одобрени уџбеници и приручници и библиотечко-информацијска грађа од значаја за 

остваривање задатака и садржаја програма овог предмета, односно за систематско оспособљавање ученика за самостално коришћење разних 

извора сазнања у настави и ван ње.  

У односу на досадашњи, овај програм доноси извесне промене и новине, које треба имати у виду приликом планирања (глобалног и оперативног) 

и реализације предвиђених задатака и садржаја. Посебно су значајне ове промене и новине у програму: измењен је недељни и годишњи фонд 

часова у свим разредима средњих стручних школа као и начин расподеле предвиђеног годишњег фонда часова на поједине сегменте програма; 

обезбеђен је адекватнији однос између часова обраде и других типова часова: кориговани су циљ и задаци наставе; измењени су структура и 

садржаји подручја књижевност и језик; у програм је укључен садржај проучавања књижевног дела. Уведена је област лектире, укључени су нови 

аутори и наслови; одређени су основни књижевнотеоријски појмови који се усвајају током обраде одговарајућих дела: створени су предуслови за 

креативно испољавање наставника и прилагођавање васпитно-образовног рада различитим ситуацијама у пракси, као и за појачавање стваралачке 

сарадње наставника и ученика.  

КЊИЖЕВНОСТ  

Ово програмско-тематско подручје обухвата најзначајнија дела из српске и светске књижевности, која су распоређена у књижевноисторијском 

континуитету од старог века до данас.  

Од историјског континуитета одступа се само у поглављу увод у проучавање књижевног дела у И разреду и проучавање књижевног дела у ИВ 

разреду, као и у поглављу лектира.  
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Програм И разреда је за почетак предвидео увод у проучавање књижевног дела (књижевнотеоријски приступ) како би се избегло нагло 

прелажење са тематског проучавања, карактеристичног за наставу овог предмета у основној школи, на проучавање историје књижевности, тј. 

изучавање књижевноуметничких дела у историјском контексту. Уз тај основни разлог треба имати у виду и друга преимућства оваквог приступа: 

наставник ће стећи увид у књижевноисторијска знања која су ученици понели из основне школе. Та знања ће се систематизовати, проширити и 

продубити, чиме ће се остварити ваљанији пут за сложенији и студиознији приступ књижевним делима какав захтева програм књижевности у 

средњим стручним школама.  

Наставник српског језика и књижевности у средњим стручним школама треба да пође од претпоставке да је ученик у основној школи стекао 

основна знања:  

- из теорије књижевности: тема, мотив, фабула; лик, карактер; структура прозног књижевног дела; књижевни родови и врсте;основна 

језичкостилска изражајна средства; усмена и писана књижевност; структура лирске песме; стих, строфа, рима, ритам; структура драмског дела; 

дијалог, монолог, драмска врста, драма и позориште, филм, радио-драма, телевизијска драма;  

- из основа сценске и филмске културе: слика, реч, звук, филмска музика, ситуација, радња, јунаци филма, елементи филмског израза, филмске 

врсте, од синопсиса до сценарија; филм, телевизија, књижевност (сличност и разлике).  

Са стеченим знањима, која се у програму средњих стручних школа проширују и продубљују, ученик може активно да учествује у интерпретацији 

књижевног дела.  

Проучавање књижевног дела дато је, такође посебно место у ИВ разреду, када су ученици зрелији и способнији за упознавање слојевитије 

структуре књижевноуметничког дела и књижевних методологија.  

Интерпретативно-аналитички методички систем је основни вид наставе књижевности и њега треба доследно примењивати приликом упознавања 

ученика са изабраним књижевним делима која су предвиђена програмом. Наравно, не треба очекивати да се сва програмом предвиђена дела 

обрађују на нивоу интерпретације као најпотребнијег аналитичко-синтетичког приступа књижевном делу. Наставник треба да процени на којим 

ће делима радити интерпретацију, а на којим осврт, приказ или, пак, проблемско-стваралачки методички систем.  

Нема сумње да овакав програм књижевности у средњим стручним школама повремено тражи и примену експликативног методичког система када 

се мора чути наставникова реч, и то најчешће приликом давања информација о епохама које се проучавају, као и у свим другим ситуацијама у 

којима наставник не може рачунати на ученикова предзнања (на пример: основне информације о почецима писмености, да је његов говор модел 

правилног, чистог и богатог језика каквом треба да теже његови ученици).  

Књижевна дела из програма лектира имају равноправан третман са делима из обавезног програма књижевности и обрађују се по истом 

методичком систему. Треба напоменути да се из лектире која је дата по избору ученика и наставника не морају обрадити сви писци, већ 

књижевно дело оног писца за које се опредељују ученици и наставник.  

ЈЕЗИК  

Програм наставе језика у средњим стручним школама конципиран је тако да омогући ученицима стицање знања и о језику као друштвеној појави 

и о језику као систему знакова. Циљ је да ученици, поред знања о свом матерњем језику, стекну и опште лингвистичка односно 

социолингвистичка знања неопходна образованом човеку. Ова општа знања су функционално повезана са наставом матерњег језика. Главни део 
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тих знања обрађује се у сегменту општи појмови о језику (на почетку програма за први и на крају програма за четврти разред). Као у уводном 

делу сегмента књижевни језик (у првом разреду) и сегменту језички систем и науке које се њиме баве; али се општи појмови обрађују и током 

целе наставе - у вези са одговарајућим партијама о српском као матерњем језику. Инсистирање на једном теоријски и методички вишем нивоу 

изучавању језичких појава даје нови квалитет настави која обухвата и знања с којима су се ученици сретали у основној школи. Ова знања, поред 

своје општеобразовне вредности и значаја за олакшавање и побољшавање наставе српског језика, треба да послуже и лакшем савлађивању 

градива из страних језика.  

Део програма књижевни језик (први и други разред) вишеструко је значајан. Његовом реализацијом ученици треба да стекну знања и изграде 

одговарајуће ставове о српском књижевном језику и о значају књижевнојезичке норме и језичке културе. Овај део програма укључује и наставу о 

развоју књижевног језика.  

У сегменту програма посвећеног организацији и функционисању језичког система не обрађују се само чисто граматички аспекти језичког система 

већ се обухватају и функционални аспекти. Зато су, између осталог, у синтаксу унети и елементи лингвистике текста и граматике. Посебан је 

значај дат лексикологији (која се надовезује на део о творби речи), и то не само да би ученици стекли више знања о речничком благу свога језика 

него и да би развили правилан однос према разним појавама у лексици.  

У обради свих сегмената програма треба се надовезивати на знања која су ученици стекли током претходног школовања. Међутим, овде није реч 

о простом обнављању и утврђивању раније стечених знања, него о добијању целовите слике о српском језику, и као што је већ речено, о усвајању 

једног квалитативно вишег приступа проучавању језичке организације и језичких законитости.  

Веома је важно да се настава језика повеже са осталим деловима овог наставног предмета. Наиме, ова настава пружа лингвистичка знања која ће 

бити подлога за тумачење језика и стила књижевних дела, с тим што ова дела пружају и одговарајући материјал за уочавање естетске функције 

језика. С друге стране, настава језика се мора повезати и са наставом културе изражавања. Тиме ће лингвистичка знања (о акценатском систему, 

творби речи, лексикологији, синтакси итд.), као и проучавање правописа, допринети да ученици боље и поступније усвоје књижевнојезичку 

норму и да побољшају своје изражајне способности.  

КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА  

Вежбе у усменом изражавању треба у средњим стручним школама да дају одређени степен правилне артикулације, дикције, интонације, ритма и 

темпа у читању и казивању лирског, епског и драмског текста. Ове се вежбе, по правилу, реализују у току обраде књижевног текста на тај начин 

што ће наставник, директно, својим читањем, говорењем или уз помоћ снимка, анализирати одговарајуће елементе правилног усменог 

изражавања како би их ученици уочили. Стечена сазнања трансформишу се у вештине и умења на тај начин што ученици интерпретирањем 

књижевних текстова настоје да сами достигну одговарајући степен вештине и умења ове врсте. Стечене способности се даље увежбавају 

различитим облицима усменог изражавања ученика (извештавање, расправљање, реферисање и др.). Већина предвиђених облика ове наставе 

непосредно се укључује у наставу књижевности или примене за израду писмених састава.  

У првом разреду (делимично и у другом) веома је упутно да наставник ученицима демонстрира методологију израде писменог састава. У том 

смислу корисно је комбиновати индукцију и дедукцију. На одабраном узорку (расправа, извештај и др.) треба анализирати његову композицију, 

функцију одељака и остале елементе (примереност стила и сл.). Затим се ученицима може дати задатак да припреме грађу о једној теми, али да 
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прикупљену грађу не обликују већ да се то уради на часу. Вежба у методологији израде писменог састава на основу прикупљене грађе требало би 

да буде демонстрација целокупног поступка израде писменог састава: од анализе теме, одређивања њеног тежишта, селекције прикупљене грађе, 

распореда појединости с гледишта добре композиције, до обликовања грађе и рада на усавршавању текста. Рационализација наставе у овом послу 

постиже се на тај начин што ће узорак текста бити у вези с књижевним делом из програма за одређени разред.  

И диференцирање функционалних стилова ваља обављати на узорцима које је наставник одабрао. Да би ученик био оспособљен да свој језик и 

начин изражавања подеси врсти писменог састава (излагања), треба да напише конкретан састав (припреми излагање). Вежбе ове врсте треба 

понављати све док сваки ученик не буде оспособљен да се служи одређеним облицима изражавања. Да би се постигао већи наставни учинак, 

корисно је наћи неопходну психолошку мотивацију. Због тога ученике треба обавестити не само о коначном циљу који се жели постићи 

одређеним системом вежбања него и о сврсисходности појединих парцијалних вежбања која чине интегралну целину. Тако, на пример, ако су 

ученици обавештени да ће следећи писмени задатак бити у форми расправе или приказа, онда и конкретне вежбе треба да буду подређене том 

циљу. Наставник ће на одабраном моделу конкретног облика изражавања показати ученицима његове битне карактеристике, подразумевајући ту 

и примереност језика и стила. После тога ученици у форми домаћег задатка чине прве покушаје да самостално напишу састав одређене врсте. 

Читањем и коментарисањем домаћих задатака ученици се даље оспособљавају у писменом изражавању и овладавању одређеним врстама састава. 

Када је наставник стекао утисак да су сви ученици релативно овладали одређеном врстом писменог изражавања, утврђује час израде школског 

писменог задатка. Резултати таквог поступка показују се у школском писменом задатку, па се на основу њих планира даљи рад на усавршавању 

културе изражавања ученика. Ако више ученика не постигне одређени успех, цео се процес понавља.  

Оквирни број часова који је предвиђен за усмено и писмено изражавање означава укупно време, а не и број вежби у току наставне године 

(препоручује се организовање већег броја краћих вежби с прецизно одређеним циљевима).  

Током наставне године ученицима се дају писмени задаци (у складу са облицима и врстама наведеним у програму културе изражавања). По 

правилу, наставник је обавезан да прегледа и анализира задатке свих ученика. Одабрани задаци (не само најуспешнији) читају се и коментаришу 

на часу (делу часа). Поред писмених, у складу са захтевима програма, наставник даје ученицима и друге врсте конкретних домаћих задатака 

(усмених, практичних - примерених могућностима ученика и њиховој оптерећености разним обавезама).  

Израда школског писменог задатка, по правилу, траје један час. Изузетно, кад то поједини облици писменог изражавања изискују, израда задатака 

може трајати и дуже од једног часа.  
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Образовни профил:Електротехничар рачунара 

Предмет: Енглески језик 

Разред: Други 

Службени гласник РС-Просветни гласник:(„Службени гласник РС”, бр. 88/17 и 27/18 – др.закон) 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 68 / / / 68 

Недељни 2 / / / 2 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ:  

Ученици: 

- развијају језичке вештине: слушање, читање, говор, писање у оквиру теме  

- активирају и развијају речник у оквиру теме 

- изражавају *комуникативне функције  у оквиру теме 

- стичу и примењују *знања о језику  у оквиру теме 

*  Комуникативне функције 

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 
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13. Изрицање забране и реаговање на забрану 

14. Изражавање припадања и поседовања 

15. Скретање пажње 

16. Тражење мишљења и изражавањеслагања и неслагања 

17. Тражење и давање дозволе 

18. Исказивање честитки 

19. Исказивање препоруке 

20. Изражавање хитности и обавезности 

21. Исказивање сумње и несигурности 

* Знања о језику 

ИМЕНИЦЕ  

Множина именица (бројиве и небројиве) 

Члан (одређени и неодређени у у ширем контексту) 

Заменички облици 

Заменице- личнезаменице у функцији објекта и субјекта, показне и односне заменице 

Детерминатори- показни, неодређени, присвојни 

Придеви- компарација,  

Бројеви-прости и редни 

Квантификатори 

ГЛАГОЛИ 

Обнављање обрађених глаголских времена  (Simple and continuous forms) 

Пасивне конструкције –садашње и прошло време 

Предлози и прилози за оријентацију у времену и простору 

Први и други кондиционал 

Модални глаголи: should, will,maymust, might 

Goingto и will- начини изражавања будућности. 

РЕЧЕНИЦА 

- Систематизација свих типова упитних реченица 

Директне и индиректна питања 

- Индиректни говор- рецептивно и продуктивно 

- А) изјаве и питања- без промене глаголског времена 

- Б) молбе, захтеви, наредбе 
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Индиректни говор само рецептивно 

А) изјаве са променом глаголских времена 

- одређене временске клаузе 

- сложене временске клаузе, узрочне клаузе, допусне клаузе 

Задаци: 

Оперативни задаци на нивоу језичких вештина  

СЛУШАЊЕ   Оспособљавање ученика за разумевање усменог говора. 

ЧИТАЊЕ   Оспособљавање ученика за функционално читање и разумевање различитих, узрасно и садржајно примерених врста текстова ради 

информисања, извршавања упутстава и остварења естетског доживљаја (читање ради личног задовољства). 

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

ПИСАЊЕ   Оспособљавање ученика за писање краћих текстова различитог садржаја. 

СОЦИОКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА   Стицање и овладавање социокултурним компетенцијама неопходним за писану и усмену употребу 

језика. 

МЕДИЈАЦИЈА И ПРЕВОЂЕЊЕ   У ситуацији када посредује између особа (вршњака или одраслих) које не могу да се споразумевају, у 

неформалним ситуацијама, сажимајући и делом преводећи,  ученик може да користи  усмену медијацију или писану медијацију и превођење. 

Активности наставника: 

-  Даје упутства и објашњења ученицима, бележи и благовремено обавештава ученике о њиховом напретку. 

Активности ученика: 

- Разуме разговетан говор или краћи текст о теми. 

- Учествује у разговору о теми. 

- Може да напише или каже кратке одговоре на питања из дате теме. 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Образовање и култура 

2.СТ.1.5.2 

2.СТ.2.5.2 

2.СТ.1.4.2 

2.СТ.2.4.2 

2.СТ.1.2.5 

2.СТ.1.3.7 

На крају наставне теме ученик ће бити у стању 

да: говори о школском животу, о будућности, 

да даје понуде и предлоге, дискутује о 

друштвеним питањимаприча о правилима, 

пита и даје савете, и употреби граматичке 

јединице:willandgoingto, zeroconditional, 

Српски језик и 

књижевност 

20 8 12 
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2.СТ.1.1.4 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.4.4 

firstconditional,may, might, will, 

expressingprobability, secondconditional, Iwish, 

must, haveto... ,   примени знање стечено на 

часовима на конкретним примерима кроз 

вежбу, уз помоћ модела напише формално 

писмо . Ученик ће бити у стању да: на основу 

урађене контролне вежбе сагледа у којој мери 

је савладао наставне јединице обрађене и 

утврђене на  претходним часовима. 

2. Животне приче и догађаји 

2.СТ.1.5.2 

2.СТ.2.5.2 

2.СТ.1.4.2 

2.СТ.2.4.2 

2.СТ.1.2.5 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.1.4 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.4.4 

На крају наставне теме ученик ће бити у стању 

да: говори о успеху и спорту, највећим 

достигнућима у људској историји, изражава и 

оправдава своје мишљење, оправдава своја 

мишљења.препозна и употреби граматичке 

јединице:други кондиционал, past perfect,used 

to I wish verbs+prepositions , примени знање 

стечено на часовима на конкретним 

примерима кроз вежбу, уз помоћ модела 

напише аргументативни есеј. 

Ученик ће бити у стању да: на основу 

урађеног писменог задатка сагледа у којој 

мери је савладао наставне јединице обрађене и 

утврђене на  претходним часовима, на основу 

урађене исправке писменог задатка сагледа 

грешке које је правио и научи оно што није 

знао. 

Српски језик и 

књижевност 

20 8 12 

3. Медији- штампа, телевизија 

2.СТ.1.5.2 

2.СТ.2.5.2 

2.СТ.1.4.2 

2.СТ.2.4.2 

2.СТ.1.2.5 

2.СТ.1.3.7 

Ученик ће бити у стању да: на основу 

урађеног писменог задатка сагледа у којој 

мери је савладао наставне јединице обрађене и 

утврђене на  претходним часовима, на основу 

урађене исправке писменог задатка сагледа 

грешке које је правио и научи оно што није 

Српски језик и 

књижевност 

20 8 12 
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2.СТ.1.1.4 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.4.4 

знао. 

На крају наставне теме ученик ће бити у стању 

да: разуме и дискутује о причама из новина, 

уради анкету, прича о филмовима, да 

саопштава и реагује на вести, да напише 

критику филма, да дискутује о друштвеним и 

еколошким питањима, опише процес; 

препозна и употреби граматичке јединице: 

reportedspeech, questiontags,thepassive, past, 

present, futuresimple, presentperfect примени 

знање стечено на часовима на конкретним 

примерима кроз вежбу. Ученик ће бити у 

стању да: на основу урађене контролне вежбе 

сагледа у којој мери је савладао наставне 

јединице обрађене и утврђене на  претходним 

часовима. 

Ученик ће бити у стању да: сагледа у којој 

мери је савладао наставне јединице обрађене и 

утврђене на  претходним часовима. 

4. Језик струке 

2.СТ.2.2.5 

2.СТ.2.5.2 

2.СТ.2.3.5 

Ученик ће бити у стању да: прочита и преведе 

текстове о својој струци, одговори на питања 

о текстoвима обрађеним на  часовима чија је 

тема језик струке, преприча текстове, 

употреби речи везане за језик струке у 

конкретним примерима. 

Српски језик и 

књижевност 

8 4 4 

Начини 

оцењивања 

усменим путем, контролна вежба, 

писмени задатак, посматрање 

активности на часу 

Укупно: 68 28 40 
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Образовни стандарди: 

 

• 2.СТ.1.5.2Саставља кратке, разумљиве реченице користећи једноставне језичке структуре. 

• 2.СТ.2.5.2Правилно разуме и користи већи број сложенијих језичких структура. 

• 2.СТ.1.4.2 Пише приватно писмо о аспектима из свакодневног живота (нпр. Описује људе, догађаје, места, осећања). 

• 2.СТ.2.4.2 У приватној преписци, тражи или преноси информације, износи лични став и аргументе 

• 2.СТ.1.2.5 Разуме кратке адаптиране одломке књижевних дела, и друге поједностављене текстове који се односе на 

цивилизацијске тековине, културу и обичаје свог и других народа. 

• 2.СТ.1.3.7 Излаже једноставне, блиске садржаје у вези са културом и традицијом свог и других народа. 

• 2.СТ.1.1.4Схвата смисао прилагођеног аудио и видео записа у вези с темама из свакодневног живота (стандардни говор, 

разговетни изговор и спор ритам излагања 

• 2.СТ.1.4.4 Пише једноставне текстове према моделу, уз помоћ илустрација, табела, слика, графикона, детаљних 

упутстава. 

• 2.СТ.2.2.5 Проналази специфичне појединости у дужем тексту са претежно сложеним структурама, у коме се износе 

мишљења, аргументи и критике(нпр. новински чланци и стручни текстови). 

• 2.СТ.2.3.5 Излаже већ припремљену презентацију о темама из свог окружења или струке 

• . 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

 

1. слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом који чита наставник или који ученици чују са звучих записа;. 

2. рад у паровима, малим и великим групама (мини-дијалози, игра по улогама, симулације,  итд.); 

3. мануалне активности (израда паноа, презентација, зидних новина, постера за учионицу или родитеље и сл.); 

4. дебате и дискусије примерене узрасту (дебате представљају унапред припремљене аргументоване монологе са ограниченим трајањем, док 

су дискусије спонтаније и неприпремљене интеракције на одређену тему); 
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Образовни профил:Електротехничар рачунара 

Предмет: Физичко 

Разред: Други 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи  68   68 

Недељни  2   2 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ:  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 специфичним 

условима живота и рада 

Посебни циљеви предмета: 

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 положаје 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 поремећаје, на основу чега се 

програмирају се посебни садржаји, којима се обезбеђује превенција. 



Машинска школа „Радоје Дакић“ 2018 -2022. 

 

 

1552 

Активности наставника: 

Уупознаје ученике са циљевима и исходима наставе / учења, планом рада и начинима оцењивања; даје информације о наставној јединици, 

демонстрира је, прати вежбање ученика, континуирано прати њихов рад и напредак и оцењује их , организује групна такмичења ученика 

Активности ученика:  

Прате  усмено излагање наставника, прате презентовање градива и демонстрацију наставних јединица, вежбају, постављају питања, 

демонстрирају савладано градиво, учествују у групним такмичењима 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. 

Здравствена култураи 

физичка активност, као 

основа за реализовање 

постављених циљева и 

исхода;  

 

 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- 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;  

Екологија, 

биологија 

2 2 / 

2. 

Развој моторичких и 

функционалних способности 

човека, као основа за 

реализовање постављених 

циљева и исхода 

 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- 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; 

Екологија, 

биологија 

4 / 4 
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3. 

Усвајање знања, умења и 

вештина из спортских грана и 

дисциплина као основа за 

реализовање постављених 

циљева и исхода 

Атлетика 

 

 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

-  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 

Екологија, 

биологија 

14 / 14 

4. 
Спортска гимнастика: 

(Вежбе на справама и тлу) 
 

- По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- 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 

Екологија, 

биологија 

10 / 10 

5. 
Спортска игра (по избору) 

 
 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- 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, 

Екологија, 

биологија 

32 / 32 
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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 активностимаи 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 којме 

вежба, рекреира се и бави се спортом, што 

преноси у свакодневни живот; 

6. 

Физичка, односно спортска 

активност: у складу са 

могућностима школе. 

 

 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- Учествује на школском такмичењу и у систему 

школских спортских такмичења. 

 

6 / 6 



Машинска школа „Радоје Дакић“ 2018 -2022. 

 

 

1555 

Начини 

оцењивања 

Праћење напретка ученика 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 

спортскимиграма  

Укупно: 68 2 66 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

• 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 позитиво 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 активнан опоравк 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. 

Предмет се реализује кроз следеће облике наставе: 

• теоријска настава (4часа) 

• мерење и тестирање (8 часова) 

• практична настава (58 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, пориступ 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: 
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- 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 фаспитање дозвољена је истовремена реализација часа  

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. 
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Образовни профил: Eлектротехничар рачунара 

Предмет: Математика 

Разред: Други 

Службени гласник РС-Просветни гласник:бр. 88/17 и 27/18 

 

Годишњи и недељни фонд часова   

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок настава Укупно 

Годишњи 102 / / / 102 

Недељни 3 / / / 3 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ наставе математике је да ученици усвојезнања,развијувештине, формирају ставове потребне за схватање појава и законитости у природи, 

решавање разноврсних задатака из струке и свакодневног живота, наставак математичког образовања и самообразовања и развијање личности 

ученика. 

Задаци наставе математике су: 

- 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 простори разумевање узајамних односа геометријских фигура 

- Развијање систематичности, уредности, прецизности, темељности, истрајности, критичности у раду; 

- Оспособљавање за примену стечених знања како у математици тако и у осталим предметима; 

- Формирање математичке културе која подразумева свест о универзалности и примени математике и математичког начина мишљења; 

- Развијање способности потребних за решавање проблема и нових ситуација у процесу рада и свакодневном животу. 

Активности наставника: 

- редовно пратити рад и залагање ученика на часу, 

- водити рачуна о индивидуализацији приступу ученику, 

- подстицати ученике да опажају, примењују, препознају, упоређују, изводе закључке,  повезују знања са другим областима и другим 

предметима, решавају проблеме, практично примењују омогућити подстицајну средину за рад и учење, 

- охрабрује, помаже и подстиче ученике, 

- инсистирати на систематичности у раду и поштовању принципа и правила рада, 
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- инсистирати на практичној примени стечених знања, 

- оцењивањем мотивисати ученике за учење, 

- оцењивањем проценити ниво постигнућа ученика. 

Активности ученика: 

- активан приступ при излагању новог градива и изради задатака на часу, 

- практична примена стечених знања, 

- активно учешће у раду, 

- самопроцењивање напретка, 

- навести очекиване активности ученика с обзиром на тему ( запажа, упоређује, примењује, повезује, решава проблем, организује, 

повезује знања са другим областима, ослања се на претходно искуство.... ). 

 

Ред. 

број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. 
Степеновање и 

кореновање 

2.МА.1.1.2 

2.MA.2.1.5 

- Дефинише појам степена и израчуна степен са 

целобројним изложиоцем; 

- Примењује операције са степенима; 

- Повезује операције са степенима, посебно 

степен броја 10 и то примењује у физици и ОЕТ; 

- Дефинише степен са рационалним изложиоцем, 

повезује степен и корен, пребацује из једног 

облика у други; 

- Примењује операције за рад са коренима; 

- Разуме појам рационалисања разломка; 

- Рационалише разломке користећи особине 

корена и применом формуле за квадрат бинома; 

Стручни 

предмети 

Основе 

електротехн

ике 

физика 

17 7 10 

2. 
Квадратна једначина 

и квадратна функција 

2.МА.1.1.6 

2.MA.1.3.2 

2.МА1.3.3 

2.МА.2.1.7 

2МА.3.1.4 

- Решава непотпуну квадратну једначину; 

- Препознаје квадратну једначину; 

- Примени формулу за решење квадратне 

једначине; 

- Реши потпуну и непотпуну квадратну 

стручни 

предмети 
21 9 12 
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једначину; 

- Дефинише Виетове формуле и примени их; 

- Растави квадратни трином на чиниоце; 

- Одреди природу решења квадратне једначине; 

- Скицира график квадратне једначине и прочита 

особине са графика; 

- Повеже природу решења са положајем графика 

у односу на х осу; 

- Реши квадратну неједначину помоћу графика 

одговарајуће функције; 

- Реши систем једначина од којих је бар једна 

квадратна; 

- Препозна ирационалну једначину, одреди 

област дефинисаности и реши је 

3. 
Тригонометријске 

функције 

2.МА.1.3.2 

2.МА.1.3.3 

2.МА.2.3.3 

2.МА.2.1.2 

2.МА.3.1.1 

- Примена адиционих формула при решавању 

једноставних задатака; 

- Примена тригонометријских функција 

двоструког и половине угла; 

- Цртање графика инверзних тригонометријских 

функција и навођење њихових особина; 

- Упрошћавање израза применом формула за 

трансформацију збира и разлике у производ и 

обрнуто; 

- Доказивање једноставнијих идентитета 

применом формула за збир и производ; 

- Решавање тригонометријских једначина; 

- Решавање једноставнијих тригонометријских 

неједначина; 

- Претварање комплексног броја у алгебарском 

облику у тригонометријски облик; 

- Израчунавање збира, разлике , производа и 

количника комплексних бројева у 

Основе 

електротехн

ике 

,стручни 

предмети 

22 9 13 
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тригонометријском облику; 

- Примењује Моаврову формулу; 

- Одређује корен комплексног броја; 

4. 

Експоненцијална и 

логаритамска 

функција 

2.МА.1.3.2 

2.МА1.3.3 

2.МА2.3.3. 

- Прикаже табеларно,аналитички и графички 

експоненцијалну функцију и објасни њене 

особине; 

- Реши једноставне експоненцијалне једначине; 

- Прикаже табеларно, аналитички и графички 

логаритамску функцију као инврзну 

експоненцијалној и објасни њене особине; 

- Објасни појам логаритма, наведе и примени 

правила логаритмовања; 

- Реши једноставне логаритамске једначине; 

- Користи калкулатор за одређивање вредности 

логаритма; 

Физика,хеми

ја ,стручни 

предмети 

18 8 10 

5. Вектори 

2.МА.1.2.6 

2.МА.2.2.4 

2.МА.3.2.4 

 

- Представи вектор у Декартовом правоуглом 

координатном систему у простору; 

- Дефинише скаларни, векторски и мешовити 

производ; 

- Израчуна интезитет вектора; 

- Израчу скалрни, векторски, или мешовити 

производ вектора задатог координатама; 

- Утврди да ли су два вектора узајамно нормална; 

- Одреди угао између два вектора задата 

координатама; 

- Израчуна површину троугла и запремину 

паралелопипеда. 

 12 5 7 

 
Писмени  задаци  са  

исправком 
   12 - 12 



Машинска школа „Радоје Дакић“ 2018 -2022. 

 

 

1561 

Начини 

оцењивања 

1.усмену проверу знања 

2.писмену провера знања 

3. тестове знања 

4.праћење активности на часу; 

Укупно: 102 38 64 

 

Образовни стандарди: 

2.МА.1.1.2. Израчунававредност бројевног израза у коме се појављују сабирање, одузимање, множење, дељење, степеновање и кореновање и при 

томе по потреби користи калкулатор или одговарајући софтвер. 

2.MA.2.1.5. Трансформише алгебарске изразе. 

2.МА.1.3.3. Анализира графички представљене функције (одређује нуле, знак, интервале монотоности, екстремне вредности и тумачи их у 

реалном контексту). 

2.МА.1.1.6. Решава једноставне проблеме који се своде на линеарне неједначине и једноставне квадратне неједначине. 

2.МА.1.3.2.Разуме појам,израчунава вредност,користи и скицира график линеарне,квадратне,степене,експоненцијалне,логаритамске и 

тригонометријских функција синуса и косинуса. 

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

2.МА2.3.3 Уме да скицира графике елементарних функција и да их трансформише користећи транслације и дилатације дуж координатних оса. 

2.МА3.1.4 Решава једначине са параметром. 

2.МА.1.2.6. Разуме појам вектора,зна основне операције са векторима и примењује их.  

2.МА.2.2.4. Примењује својства вектора при решавању проблема. 

2.МА.3.2.4 Примењује рачун са векторима(скаларни и векторски производ...) 

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

2.МА.3.1.1 Комплексне бројеве представља у тригонометријском и експоненцијалном облику и рачуна вредност израза са комплексним 

бројевима. 

Начин остваривања програма :  

Настава се изводи са целим одељењем у учионици . 

Поред обавезних писмених  задатака реализују се и писмене провере знања у облику тестова и контролних вежби.  

У реализацији садржаја програма  

поред традиционалних метода  дијалошка са фронталним  

обликом рада  комбинују се и различите методе активног учења,учење кроз пажљиво  

конструисане активности, учење кроз рад, извршавање задатака и личну акцију која треба да доведе  до постављених исхода на основу којих се 

врши вредновање рада ученика. 
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Образовни профил: Техничар за компјутерско управљање 

Предмет: Грађанско васпитање 

Разред: Други 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 37 / / / 37 

Недељни 1 / / / 1 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ: Циљ ове радионице је да ученици науче да анализирају и схвате избор проблема.  

Задаци: Развијање способности за анализирање и избор проблема 

 

Ред. 

број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  по 

теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1 

Права и одговорности Основни 

појмови Потребе и права Права и 

правила у учионици, Права и 

закони 

 

-да ученици разумеју природу и начин 

успостављања друштвених, етичких и 

правних норми и правила и њихову важност 

за заједнички живот; 

-Да се ученици уведу у разумевање појма 

права и упознају са Конвенцијом о правима 

детета и другим међународним документима 

која се баве људским правима; 

-да ученици науче врсте права и разумеју 

односе међу правима и узајамност права и 

одговорности; 

-да се код ученика развије осетљивост за 

Социолигија 

8 8  
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кршење права, спремност за заштиту 

сопствених и права других и науче технике 

залагања за остваривање права детета; да се 

ученици подстакну и оспособе за активну 

партиципацију у животу школе; 

2 
Међународни документи о 

заштити права 
 

-да ученици разумеју природу и начин 

успостављања друштвених, етичких и 

правних норми и правила и њихову важност 

за заједнички живот; 

-Да се ученици уведу у разумевање појма 

права и упознају са Конвенцијом о правима 

детета и другим међународним документима 

која се баве људским правима; 

-да ученици науче врсте права и разумеју 

односе међу правима и узајамност права и 

одговорности; 

Социолигија 

8 8  

3 

Планирање и извођење акција у 

корист права 

-Сагледавање промена 

-Партиципација у школи 

-Избор проблема I и  II 

-Како решити проблем I и  II 

-Израда плана акције I и II 

-Анализа могућих ефеката акције 

-Приказ и анализа групних радова 

-Планирање и извођење акција 

  

Социолигија 

16 16  

4 
Анализа и евалуација.Шта носим 

са собом 
  

 
5 5  

Начини 

оцењивања 
 Укупно: 37 37  
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Образовни профили: Техничар за компјутерско управљање 

Предмет: Верска настава –Православни катихизис 

Разред: Други 

Службени гласник РС - Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 37 \ \ \ 37 

Недељни 1 \ \ \ 1 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ: верске наставе у другом разреду је изграђивање свести код ученика да је лична заједница човека са Богом и са другим човеком основ 

постојања, као личности и природе човека, тако и постојања природе уопште. Ово гледиште треба утемељити најпре на учењу Православне Цркве 

о Богу који је један али у исто време и тројичан - заједница личности Оца са Сином и Светим Духом, а затим и на људском искуству личности. 

Задаци: у настави православног катихизиса (веронауке) су да код ученика: 

развије отвореност и однос према Богу као Другој и другачијој Личности у односу на нас, као и отвореност и однос према другом човеку као 

икони Божјој, личности, такође, другачијој у односу на нас, те да се између ове две релације оствари узајамно зависна веза (свест о заједници); 

развије способност за постављање питања о целини и најдубљем смислу постојања човека и света, људској слободи, животу у заједници, 

феномену смрти, односу са природом која нас окружује и друго, као и за одговарање на питања у светлу православне хришћанске вере и искуства 

Цркве; 

изгради способност дубљег разумевања и вредновања културе и цивилизације у којој живе, успона и падова у историји човечанства, као и 

достигнућа у разним областима стваралаштва (при чему се остварује комплементарност са другим наукама); 

помогне у одговорном обликовању заједничког живота са другим, у изналажењу равнотеже између властите личности и заједнице, у остварењу 

сусрета са светом (са људима различитих култура, религија и погледа на свет, са друштвом, са природом) и са Богом; најзад, 

изгради уверење да је свет и све што је у њему, створен за вечност, да су сви створени да буду причасници вечног живота, те да се из те 

перспективе код ученика развије способност разумевања, преиспитивања и вредновања сопственог односа према другом човеку као 

непоновљивом бићу и према творевини Божјој и изгради спремност на покајање. 

Активности наставника: 

Излаже наставну јединицу усмено, презентује градиво презентацијом, прати рад ученика, припрема наставне материјале, саставља задатке за рад, 

прати рад ученика, процењује њихове активности и постигнућа и оцењује их. 
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Активности ученика: 

Прате  усмено излагање наставника, прате презентовање градива и наставних јединица, вежбају са припремљених наставних материјала, 

постављају питања, презентују  савладано градиво. 

 

Ред. број 

теме/мод

ула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Увод  

Ученик ће моћи да сагледа садржаје којима 

ће се бавити настава Православног 

катихизиса у току 2. године 

средњошколског образовања; моћи да уочи 

какво предзнање градива Православног 

катихизиса има из обрађеног у претходном 

разреду; бити мотивисан да похађа часове 

православног катихизиса 

 

1 1 0 

2. Стварање света и човека  

Ученик ће моћи да интерпретира учење 

Цркве о стварању света;  моћи да објасни 

да је човек икона Божја зато што је 

слободан; моћи да објасни да је човек 

подобије Бога зато што је способан за 

заједницу; моћи да објасни да је Бог 

створио свет са циљем да вечно живи у 

заједници са Њим; бити подстакнут да 

просуђује о смислу постојања човека и 

света; моћи да разликује особености 

створеног и нествореног; моћи да развија 

одговорност за сопствени живот и живот 

других; моћи да преиспитује и вреднује 

сопствени однос према Богу, другом 

човеку и према творевини Божјој 

Српски језик и 

књижевност 

Историја 

Ликовна 

култура 

Музичка 

култура 

Екологија 

Грађанско 

васпитање 

7 5 2 
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3. Прародитељски грех  

Ученик ће моћи да објасни у чему се 

састоји прародитељски грех; моћи да 

сагледа последице прародитељског греха и 

начин њиховог превазилажења; моћи да 

објасни каква је улога човека у 

остваривању назначења света; моћи да 

просуди о важности учествовања у 

литургијском сабрању за сопствено 

спасење; бити подстакнут да се 

одговорније односи према природи; моћи 

да стекне увид у личну одговорност за 

своје поступке; моћи да уочи значај 

покајања за своје спасење. 

Српски језик и 

књижевност 

Историја 

Ликовна 

култура 

Музичка 

култура 

Екологија 

Грађанско 

васпитање 

7 6 1 

4. 

Свештена историја 

спасења (од Адама до 

Израиља) 

 

Ученик ће моћи да уочи да се Бог у Старом 

и Новом Завету открива као личност и да 

позива човека у заједницу са Њим; моћи 

да, на примеру Каина и Авеља, закључи да 

је свако убиство – братоубиство; моћи да, 

на примеру Ноја, схвати значење појма 

праслика Христа и Цркве као места 

спасења; моћи да, на примеру Вавилонске 

куле, схвати да ни једна људска заједница 

мимо Бога не води остварењу човековог 

назначења; моћи да разуме да је откривење 

Аврааму почетак остваривања Цркве у 

историји; бити свестан да је за 

богопознање неопходан личан сусрет са 

Богом; моћи да разуме да је обећање 

потомства дато Аврааму духовног 

карактера. 

Српски језик и 

књижевност 

Историја 

Ликовна 

култура 

Музичка 

култура 

Екологија 

Грађанско 

васпитање 

6 6 0 
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5. 

Свештена историја 

спасења (од Мојсија до 

Христа) 

 

Ученик ће знати да је старозаветна вера – 

вера у једнога Бога; моћи да објасни нека 

од старозаветних пророштава која су се 

остварила у личности Христовој; моћи да 

наведе који старозаветни догађаји јесу 

праслика Сина Божјег и новозаветне 

Цркве. моћи да повезује догађаје 

старозаветне и новозаветне историје; моћи 

да уочи разлику између уобичајеног 

значења речи пророк и њеног библијског 

смисла; моћи да, на примеру пророчке 

делатности, увиди значај старања о 

социјално угроженим категоријама 

друштва; моћи да схвати, на примеру 

Израиља, да Црква има наднационални 

карактер; моћи да упореди Десет заповести 

са Христовим заповестима о љубави; знати 

да је месијанска идеја присутна током 

старозаветне историје; моћи да промишља 

о сопственом месту у историји спасења;. 

Српски језик и 

књижевност 

Историја 

Ликовна 

култура 

Музичка 

култура 

Екологија 

Грађанско 

васпитање 
10 6 4 

6. Старозаветна ризница  

Ученик ће моћи да се, подстакнут 

примерима, смелије суочи са грехом 

самооправдавања и сваким грехом, 

уопште; моћи да уочи у којој мери је 

напредовао и савладао градиво 

Православног катихизиса2. разреда средње 

школе. 

Српски језик и 

књижевност 

Историја 

Ликовна 

култура 

Музичка 

култура 

Екологија 

Грађанско 

васпитање 

6 3 3 
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Начини 

оцењивања 

Усмено испитивање,  

писмено испитивање, 

посматрање понашања  ученика 

                                                                     Укупно: 37 27 10 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

- Катихизација (веронаука, изучавање истине вере) јесте литургијска делатност. То значи да је она заједничко дело катихете (вероучитеља) и 

његових ученика. Свака истина вере предаје се и преноси као реалност самога живота, као опис искуства, првенствено као реалност живота у 

Цркви и опис њеног искуства. Нема и не може бити апстрактних истина и аксиома. Катихеза ("веронаука") не постоји ради гомилања података и 

информација или у служби теоретског "знања о вери" него као мистагогија, увођење у праксу живота и отварање могућности да ученик и лично 

усвоји искуство Цркве кроз слободно учешће у њеном животу, првенствено у њеној Литургији. 

- Наставни процес ће имати свој пуни смисао и успех заједничким учешћем катихете (вероучитеља) и његових ученика у Литургији и у свим 

облицима и изразима живота у Цркви. 

- Катихета (вероучитељ) дужан је да помогне својим ученицима да превазилазе неповерење према другима и да се истовремено ослобађају 

претеране и нездраве заокупљености собом и својим стварним и привидним проблемима. Часови катихизиса (веронауке) биће, следствено, 

усмерени на изграђивање поверења, љубави и заједништва међу ученицима у одељењу и у школи, као и у односу према људима уопште. 

Развијање овакве животне оријентације код ученика биће праћено и неговањем осећања одговорности за животну средину и за природу као 

целину. 

- Притом ученици треба да осете да остваривање јединства са другима нипошто не значи опасност по њих, понајмање пак значи укидање 

личне различитости и особености. Напротив: прихватајући једни друге и показујући узајамну љубав, млади - и сви људи - истовремено чувају, 

поштују и унапређују своју и туђу личност, односно личну самосвојност сваког појединца. 

- У складу са оваквим циљем наставног процеса, при обради наставних јединица - заступљеној и овде, као и у основној школи, првенствено 

на динамичан начин и дијалошким методом - треба ставити нагласак више на доживљајно, а мање на сазнајно, више на формативно, а мање на 

информативно. Циљ ће бити постигнут ако ученик, уз несебичну и ненаметљиву помоћ свога катихете, открије и себе и друге као непоновљиву 

вредност, а свој животни програм дефинише као трајни подвиг прихватања и поштовање других, стицања поверења и љубави према њима. 

Притом би он спонтано препознао Цркву као простор остваривања личности и заједнице, а једног у Тројици Бога као извор и пуноћу тога датог и 

задатог животно-вредносног програма. 
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Образовни профил: Електротехничар рачунара 

Предмет: Физика 

Разред: Други 

Службени гласник РС-Просветни гласник:Службени гланик РС, бр. 88/17 и 27/18 и др. закони 

 

Годишњи и недељни фонд часова   

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 72 / / / 62 

Недељни 2 / / / 2 

 

Циљ и задаци 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; 

– Развијање свести о значају експеримента при упознавању, разумевању и проверавању физичких законитости; 

– Стицање способности за уочавање, формулисање и решавање једноставнијих проблема; 

– Схватање значаја физике за технику и природне науке; 

– Развијање способности и вештина за примену знања из физике у струци; 

– Стицање знања о природним ресурсима, њиховој ограничености и одрживом коришћењу; 

– Развијање правилног односа ученика према заштити, обнови и унапређењу животне средине; 

– Стицање основних сазнања о процесима и производима различитих технологија; 

– Развијање радних навика и одговорности. 

– Продубљивање разумевања и усвајање нових знања из основних области у класичној и модерној физици; 

– Продубљивање разумевања о научном мишљењу и научним методама и схватање физичке слике света. 

Активности наставника: 

- редовно пратити рад и залагање ученика на часу; 

- водити рачуна о индивидуализацији приступу ученику; 

- подстицати ученике да опажају, примењују, препознају, упоређују, изводе закључке,  повезују знања са другим областима и другим 

предметима, решавају проблеме, практично примењују омогућити подстицајну средину за рад и учење; 
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- охрабрује, помаже и подстиче ученике; 

- инсистира на систематичности у раду и поштовању принципа и правила рада; 

- инсистира на практичној примени стечених знања; 

- оцењивањем мотивише ученике за учење; 

- оцењивањем процењује ниво постигнућа ученика; 

Активности ученика: 

- активан приступ при излагању новог градива и изради задатака на часу; 

- практична примена стечених знања; 

- активно учешће у раду; 

- самопроцењивање напретка; 

 

Ред. 

број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Осцилације 

2.ФИ.1.1.1. 

2.ФИ.2.1.1 

2.ФИ.2.1.4. 

2.ФИ.3.1.3. 

• објасни појам осцилација, њихов настанак 

као и карактеристичне величине осцилаторног 

кретања (период, учестаност, амплитуда); 

• разликује слободне, принудне и пригушене 

осцилације; 

• објасни настанак електромагнетних 

осцилација и уочи њихову примену; 

• објасни појам резонанције и уочи њену 

примену у свакодневном животу 

Математика, 

механика 
6 4 2 

2. Таласи 

2.ФИ.1.1.1. 

2.ФИ.1.1.6. 

2.ФИ.2.1.1. 

2.ФИ.2.1.4. 

2.ФИ.3.1.3. 

• објасни шта су таласи и како настају; 

• објасни настанак електромагнетних таласа и 

разликује различите врсте електромагнетних 

таласа; 

• објасни примену електромагнетних таласа у 

свакодевном животу (на примеру радара); 

• објасни принцип суперпозиције таласа; 

• разликује покретне од стојећих таласа; 

Математика, 

механика 
14 8 6 
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• уочи шта су извори звука, каква је разлика 

између звука, тона и шума; 

• објасни основне карактеристике звука 

• уочи појаву Доплеровог ефекта у акустици; 

• објасни појаве интерференције; 

• дифракције и  поларизације механичких 

таласа. 

3. Оптика 

2.ФИ.1.4.1. 

2.ФИ.1.4.2. 

2.ФИ.1.4.3. 

2.ФИ.1.4.4. 

• разликује преламање од одбијања светлости и 

да објасни основне законитости преламања и 

одбијања светлости; 

• објасни огледало и сочиво и основне 

законитости преламања кроз ове оптичке 

објекте; 

• објасни појаве интерференције, поларизације и 

дисперзије светлости 

Математика, 

механика 
14 8 6 

4. 

Квантна  својства  

електромагнетног  

зрачења  и  

микрочестица 

2.ФИ.1.5.1. 

2.ФИ.1.5.2. 

2.ФИ.1.5.4. 

2.ФИ.3.5.2. 

2.ФИ.3.5.4 

• објасни појам кванта и појам фотона; 

• објасни када настаје фотоефекат; 

• објасни узрок  настанка фотоефекта; 

• објасни Комптонов ефекат; 

• објасни таласна својства честица; 

Математика, 

хемија 
12 6 6 

5. Структура атома 

2.ФИ.1.5.2. 

2.ФИ.1.5.4. 

2.ФИ.2.5.2. 

2.ФИ.2.5.3 

2.ФИ.2.5.4. 

• објасни састав и структуру атомског језгра; 

• објасни стационарна стања и нивое енергије 

атома; 

• објасни Борове постулате; 

• објасни када настају квантни прелази; 

• објасни како и где настаје рендгенско зрачење; 

• разликује врсте рендгенског зрачења; 

• разликује спонтано од стимулисаног зрачења; 

• примени стимулисане емисије. 

Математика, 

хемија 
12 7 5 
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6. 
Структура атомског 

језгра 

2.ФИ.1.5.1. 

2.ФИ.1.5.2. 

2.ФИ.1.5.3. 

2.ФИ.1.5.4. 

2.ФИ.1.5.5. 

2.ФИ.2.5.2. 

2.ФИ.2.5.3 

2.ФИ.2.5.4. 

• објасни структуру атомског језгра; 

• објасни настанак дефекта масе и структуру 

атомског језгра; 

• објасни радиоактивне распаде језгра; 

• објасни настанак нуклеарних реакција, фисије 

и фузије; 

• објасни и примени детекторе радиоактивног 

зрачења; 

• заштити од радиоактивног зрачења. 

Математика, 

хемија 
10 5 5 

Начини 

оцењивања 

1.усмену проверу знања 

2.писмену провера знања 

3. тестове знања 

4.праћење остварености 

исхода и стандарда 

Укупно: 72 38 34 

 

Образовни стандарди: 

2.ФИ.1.1.1. Описује и објашњава физичке појаве: равномерно праволинијско кретање, равномерно променљиво праволинијско кретање, пренос 

притиска кроз течности и гасове, пливање тела, механичка осциловања и таласи. 

2.ФИ.1.1.6.Познаје услове за настајање звука и зна да наведе његова основна својства као механичког таласа 

2.ФИ.1.4.1.Разуме природу светлости и њена основна својства (електромагнетна природа, видљиви део спектра, таласна дужина, фреквенција и 

брзина); уме да наброји и опише физичке појавевезане за таласну природу светлости.  

2.ФИ.1.4.2.Описује и објашњава спектар електромагнетних таласа у видљивом делу и боје предмета. 

2.ФИ.1.4.3.Познаје основне законе геометријске оптике:праволинијско простирање светлости, закон одбијања и преламања светлости и индекс 

преламања; тотална рефлексија и  

привидна дебљина и дубина; веза између оптичке „густине“ и индекса преламања. 

2.ФИ.1.4.4.Познаје основна својства огледала и сочива и објашњава формирање лика; разуме принцип рада лупе, зна шта је увећање, оптичка 

јачина оптичког елемента. Зна шта су главна оптичка оса и карактеристичне тачке сферних огледала и сочива и уме да нацрта лик предмета 

2.ФИ.1.5.1.Наводи својства фотона и микрочестица.  

2.ФИ.1.5.2.Описује основне појаве у микросвету, емисију и апсорпцију фотона, радиоактивност, фисију и фузију, рендгенско зрачење. 

2.ФИ.1.5.3.Описује основне моделе у атомској физици, Радефордов и Боров модел атома, модел језгра, модел молекула. 

2.ФИ.1.5.4.Набраја својства рендгенског и ласерског зрачења, као и алфа, бета и гама зрачења. 
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2.ФИ.1.5.5.Препознаје опасност од електромагнетног и радиоактивног зрачења;зна основе дозиметрије;познаје примену изотопа, рендгенског и 

ласерског зрачења у медицини и осталим областима 

2.ФИ.2.1.1.Описује и објашњава физичке појаве: равномерно кружно кретање, равномерно променљиво кружно кретање, хоризонталан 

хитац,сударе тела, протицање идеалне течности, појам средње брзине, законе одржања,хармонијске пригушене осцилације 

2.ФИ.2.1.4.Познаје основне величине којима се описују механички таласи; користи везе између ових величина за објашњење појава код таласа; 

објашњава својства звука 

2.ФИ.2.5.2.Разуме основна својства проводника, полупроводника и изолатора на основу зонске теорије кристала. Зна основна својства 

суперпроводника.  

2.ФИ.2.5.3.Објашњава појаве: фотоефекат, радиоактивност, трансмутација елемената, фисија, фузија, емисија и апсорпција зрачења, енергија везе, 

стимулисано зрачење и ласерски ефекат. 

2.ФИ.2.5.4.Објашњава основне моделе у атомској физици,Борове нивое енергије, изградњу периодног система, структуру језгра 

2.ФИ.3.1.3.Објашњава појаве везане за принудне осцилације; пригушене осцилације, Доплеров ефекат и слагање таласа;зна  

да решава сложене задатке о осцилацијама и таласима 

2.ФИ.3.5.2.Анализира појаве: фотоефекат, Комптонов ефекат, радиоактивност, рендгенско зрачење, зрачење апсолутног црног тела, нуклеарне 

реакције, закон радиоактивног распада. 

2.ФИ.3.5.4.Анализира Де Брољеву релацију, Хајзенбергове релације неодређености 

 

Начин остваривања програма :  

 

Настава се изводи са целим одељењем у учионици . 

Поред обавезних писмених  задатака реализују се и писмене провере знања у облику тестова и контролних вежби.  

У реализацији садржаја програма поред традиционалних метода  дијалошка са фронталним обликом рада  комбинују се и различите методе 

активног учења ,учење кроз пажљиво конструисане активности; учење кроз рад, извршавање задатака и личну акцију која треба да доведе  до 

постављених исхода на основу којих се врши вредновање рада ученика 
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Образовни профил: Електротехничар рачунара  

Предмет: Основе електротехнике 

Разред: Други 

Службени гласник РС-Просветни гласник: Службени гланик РС, бр. 88/17 и 27/18 и др. закони  

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 68 34 / / 102 

Недељни 2 1 / / 3 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ: 

Циљнаставе основа електротехнике је стицање основних знања из теоријске електротехнике потребних за друге стручне предмете, овладавање 

вештинама коришћења мерних инструмената за практичну проверу одређених законитостииз области електротехнике. 

Задаци: 

− стицање основних знања о елементима у колу наизменичне струје, њиховим везама и појму импедансе; 

− стицање основних знања о решавању сложених кола наизменичне струје; 

− оспособљавање ученика за решавање сложених кола наизменичне струје одређеним методама; 

− стицање основних знања о осцилаторним колима; 

− стицање основних знања о трофазним системима. 

Активности наставника: 

- Посредовање између ученика и градива ( усмеравање да градиво иде у сусрет ученику, а ученик градиву ); 

- Помоћ у вођењу, и вођење процеса учења; 

- Предавањем , дискусијом и израдомзадатака упознати ученике са основним електронским елементима и склоповима; 

- Омогућити ученицима да сами изводе закључке; 

- Подстицати ученике на учење; 

- Инсистирати на систематичности у раду и поштовању принципа и правила рада; 

- Инсистирати на практичној примени стечених знања; 

- Оцењивањем мотивисати ученике за учење; 
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- Оцењивањем проценити ниво постигнућа ученика; 

- Идентифовати  напредак у учењу и постигнућима ученика. 

Активности ученика: 

-Мобилисање претходних знања и искустава;-Самостално проналажење информација;-Уочавање, дефинисање и решавање проблема 

-Индивидуални рад на текстовима из дате области 

- Јавно саопштавање о неком садржају 

- Аргументовано дискутовање о проблему из области 

- Анализа проблема и слободно размишљање и истраживање о датим проблемима у области. 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. 

Увод у наизменичне 

струје 

Вежбе ( 8 часова ) 

 

 

По завршетку теме ученик ће битиу ста- њу да:- 

објасни производњу наизменичне еле- 

ктромоторне силе;- објасни, примени и израчуна 

параметре наизменичних величина 

- представи наизменичне величине помо- ћу 

фазора и комплексних бројева; 

- сабира и одузима наизменичне величи- ине. 

- измери наизменични напон осцилоско-пом 

- измери фазну разлику два напона осци-

лоскопом 

- измери учестаност осцилоскопом. 

Математика

, физика, 

електроника 

10+8 6 4+8 

2. 

Елементи у колу 

наизменичне струје 

Вежбе ( 8 часова ) 

 

 

- нацрта временске и фазорске дијаграме за напон 

и струју у колу наизменичне струје у коме се 

налази један од елемена-та: отпорник, калем или 

кондензатор; 

- израчуна комплексне импедансе елеме-ната, 

реактивну отпорност калема и кон-дензатора; 

- објасни понашање калема у колу наизменичне 

струје; 

Математика

, физика, 

електроника 

14+8 8 6+8 
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- објасни понашање кондензатора у колу 

једносмерне струје и у  колу наизменичне струје; 

- одреди фазни померај између напона и струје за 

елементе у колу наизменичне струје; 

- дефинише и израчунава снаге за елеме-нте у 

колу наизменичне струје; 

- напише и користи приликом решавања задатака 

Омов закон за ефективне вред-ности струје и 

напона; 

- измери наизменични напон и струју аналогним и 

дигиталним инструментима; 

- измери наизменични напон на отпорни-ку, 

калему и кондензатору осцилоскопом; 

- измери снагу; 

- провери Омов закон . 

3. 

Веза елемената у колу 

наизменичне струје 

Вежбе ( 12 часова ) 

 

 

- нацрта  временске и фазорске дијаграме напона 

и струја код редних веза; 

- дефинише и израчунава импедансу ред-них веза, 

њен модуо и фазни угао; 

- напише Омов закон за ефектвне вредно-сти 

напона и струја; 

- објашњава улогу НФ и ВФ филтара у 

електротехници; 

- дефинише редну резонансу и резонан-тну 

фреквенцију, израчунава резонантну 

фреквенцију; 

- дефинише снаге код редних веза; 

- дефинише адмитансу и објасни како се она 

израчунава из импедансе; 

- решава комбиновану везу елемената; 

- решава сложено коло са две контуре применом 

Првог и Другог Кирхофовог закона. 

Математика

, физика, 

електроника 

28+12 14 14+12 
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- измери наизменични напон на елементима 

редног RLC,  RL  и RC колаосцило-скопом и 

мултиметром; 

- одреди граничну учестаност НФ и ВФ филтра; 

- провери Први и Други Кирхофов закон. 

4. 

Спрегнута и осцилаторна 

кола 

Вежбе ( 4 часа ) 

 

 

- објасни индуктивну спрегу калема и ње-ну 

примену, израчуна коефицијент инду-ктивне 

спреге; 

- објасни принцип рада трансформатора и 

аутотрансформатора  и њихову примену; 

- објасни слободне осцилације и изведе Томсонов 

образац; 

- објасни принцип рада редног осцилато-рног 

кола;  

- објасни принцип рада паралелног осци-латорног 

кола; 

- одреди резонантну учестност редног 

осцилаторног кола; 

-одреди резонантну учестност 

паралелногосцилаторног кола; 

- израчуна преносни однострансформа- тора и 

аутотрасформатора. 

Математика

, физика, 

електроника 

10+4 5 5+4 

5. 

Трофазни системи 

Вежбе ( 2 часа ) 

 

 

-наведе основне карактеристике трофа-зног 

система и објасни начин добијања трофазне 

електромоторне силе; 

- објасни везивање намотаја  генератора у звезду 

и троугао; 

- објасни везивање пријемника у звезду у троугао; 

- упореди симетричан и несиметричан трофазни 

систем; 

- објасни примену обртног магнетног по-ља;  

-измери активну снагу у трофазном равномерно 

Математика

, физика, 

електроника 

6+2 3 3+2 
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оптерећеном систему; 

- измери активну снагу у трофазном нера-

вномерно оптерећеном систему. 

Начини 

оцењивања 

Праћење остварености 

исхода,тестови знања, активност на 

часу, праћење практичног рада, 

самосталног практи- 

чног рада, самостални практични 

рад. 

Укупно: 68+34 36 32+34 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

Програмски садржајиоснова електротехнике су организовани у тематске целине за које је  наведен оријентациони број часова за реализацију. 

Наставник, при изради оперативних планова, дефинише степен прораде садржаја и динамику рада, водећи рачуна да се не наруши целина 

наставног програма, односно да свака тема добије адекватан простор и да се планирани циљеви и задаци предмета остваре. При томе, треба имати 

у виду да формирање ставова и вредности, као и овладавање вештинама представља континуирани процес и резултат је кумулативног дејства 

целокупних активности на свим часовима што захтева већу партиципацију  ученика, различита методска решења, велики број примера и 

коришћење информација из различитих извора. 

Садржај основа електротехникеу другом разреду има природну везу са садржајима:електронике I, електричних мерења и неких 

телекомуникационих предмета. Ученицима треба стално указивати на ту везу, и по могућности, са другим наставницима организовати тематске 

часове. На тај начин знања, ставови, вредности и вештине стечене у оквиру наставе основа електротехнике добијају шири смисао и доприносе 

остваривању  општих образовних и васпитних  циљева. 

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

оспособљавати за: самостално проналажење, систематизовање и коришћење информација из различитих извора (стручна литература, интернет, 

часописи, уџбеници); визуелно опажање, поређење и успостављање веза између различитих садржаја (нпр. повезивање садржаја предмета са 

свакодневним искуством, садржајима других предмета и др.); тимски рад; самопроцену; презентацију својих радова и групних пројеката и 

ефикасну визуелну, вербалну и писану комуникацију. 

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

информације, а оцењивање ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују 

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

У току школске године раде се два писмена задатка и најмање четири теста. 

На крају школске године урадити завршни тест из целокупног градива. 
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Све величине за наизменичну струју обрадити за простопериодични облик а остале само напоменути. Код елемената у колу наизменичне струје 

све величине обрадити графички. Урадити велик број задатака. Редне везе елемената обрађивати са временским и фазорским дијаграмима 

цртајући фазор струје на фазној оси. Импедансе дати у апсолутном и комплексном облику, а затим дати Омов закон за ефективне и комплексне 

вредности струја и напона. За фазоре снага нагласити да су непокретни. Код цртања фазора снага објаснити зашто је погодније множити напон са 

струјом на фазној оси, него обрнуто. 

Комбиновану везу елемената обрадити на примерима. Сложена кола решавати првенствено помоћу првог и другог Кирхофовог закона уз велик 

број задатака. За Тевененову теорему нагласити да је погодна за решавање кола где се тражи само једна величина. 

Код индуктивно спрегнутих калемова објаснити обележавања крајева са тачкама и урадити неколико примера. Трансформаторе обрадити помоћу 

индуковане електромоторне силе у навојима или преко равнотеже магнетомоторних сила. 

Дозвољено одступање од програма је 20% али га мора да одобри одговарајући стручни орган школе. 

 

 

 

 

Образовни профил: Електротехничар рачунара 

Предмет:Рачунарски хардвер 

Разред: Други 

Службени гласник РС-Просветни гласник: Службени гланик РС, бр. 88/17 и 27/18 и др. закони 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи / 68 / 12 80 

Недељни / 2 / / 2 

 

Циљ и задаци предмета 

-Оспособљавање ученика да самостално склопи рачунар; 

-Оспособљавање ученика да самостално испланира надоградњу постојеће рачунарске конфигурације у складу са захтевима корисника; 

-Оспособљавање ученика за тестирање хардвера и отклањање кварова; 

-Оспособљавање ученика да самостално склопи рачунар; 

-Оспособљавање ученика за тестирање хардвера и отклањање кварова; 
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-Развијање савесног и одговорног приступа према повереном послу; 

-Ефикасно планирање и организовање времена; 

Активности наставника: 

- редовно пратити рад и залагање ученика на часу; 

- водити рачуна о индивидуализацији приступу ученику; 

- подстицати ученике да опажају, примењују, препознају, упоређују, изводе закључке,  повезују знања са другим областима и другим 

предметима, решавају проблеме, практично примењују омогућити подстицајну средину за рад и учење; 

- охрабрује, помаже и подстиче ученике; 

- инсистира на систематичности у раду и поштовању принципа и правила рада; 

- инсистира на практичној примени стечених знања; 

- оцењивањем мотивише ученике за учење; 
- оцењивањем процењује ниво постигнућа ученика; 

Активности ученика: 

- активан приступ при излагању новог градива и изради задатака на часу; 

- практична примена стечених знања; 

- активно учешће у раду; 

- самопроцењивање напретка; 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Склапање рачунара / 

- нацрта шему и блок дијаграм рачунарског 

система; 

- објасни улогу и начин  рада напајања;   

- објасни улогу кућишта; 

- разликује облике и врсте кућишта и извора 

напајања и објасни њихове предности и 

недостатке; 

- очита техничке карактеристике напајања; 

- објасни улогу Power Good и PS_ON сигнала; 

- угради/замени јединицу за напајање; 

- замени кућиште рачунара; 

Информатика и 

рачунарство, 

увод у 

архитектуру 

рачунара 

електроника 40 15 25 
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- објасни улогу и значај матичне плоче;  

- разликује облик и величину матичних плоча; 

- одабере одговарајуће кућиште за изабрану 

матичну плочу; 

-  анализира делове матичне плоче; 

- угради/замени матичну плочу у кућиште; 

- разликује врсте слотова и објасни њихове 

карактеристике; 

- одабере модуле за постојеће слотове; 

- разликује врсте портова и уређаје који се на 

њих прикључују; 

- објасни улогу централно процесорске 

јединице - процесор; 

- наведе главне делове процесора и објасни 

њихову улогу; 

- угради  CPU на матичну плочу; 

- објасни улогу меморијског система; 

- препознаје и разликује меморије рачунарског 

система; 

- угради меморијске модуле оперативне 

меморије на матичној плочи; 

- припреми тврди диск за примену и врши 

његову уградњу; 

- припреми и угради оптички уређај; 

- објасни улогу мрежног адаптера; 

- угради мрежни адаптер у централну јединицу; 

- наведе делове видео система и објасни њихову 

улогу; 

- угради графички адаптер у централну 

јединицу; 

- повеже монитор са централном јединицом; 

- објасни улогу звучне картице; 



Машинска школа „Радоје Дакић“ 2018 -2022. 

 

 

1582 

- угради звучну картицу у централну јединицу; 

- дефинише појам периферних уређаја; 

- разликује врсте улазних уређаја за унос 

података; 

- дефинише функцију и принцип рада 

тастатуре; 

- повеже различите врсте тастатура на 

централну јединицу; 

- објасни функцију и принцип рада миша; 

- повеже различите врсте мишева на рачунар; 

- разликује врсте излазних уређаја; 

- повеже различите излазне уређаје  са 

централном јединицом; 

- анализира функционалне захтеве рачунара;  

- предлаже конфигурацију рачунара и 

периферијских уређаја у складу са 

спецификацијом функционалних захтева; 

- саставља рачунар у складу са спецификацијом 

функционалних захтева; 

2. Надоградња рачунара / 

- дефинише појам надоградње рачунарског 

система; 

- дефинише сврху и циљ надоградње 

рачунарског система; 

- провери хардверску конфигурацију 

рачунарског система предвиђеног за 

надоградњу; 

- провери карактеристике хардверских 

компоненти (модула) рачунарског система; 

- процени да ли одређена рачунарска 

конфигурација може да се  надогради; 

- врши поступак надоградње рачунарске 

конфигурације; 

Информатика и 

рачунарство, 

увод у 

архитектуру 

рачунара 

електроника 

10 4 6 
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3. Тестирање хардвера / 

- дефинише методе одржавања рачунара; 

- користи алат и инструменте за одржавање 

рачунара; 

- предузима мере заштите на раду; 

- саставља план мерења и тестирања која треба 

обавити на рачунару у циљу верификације 

задовољености функционалних захтева;   

- наведе најчешће кварове рачунара и објасни 

узроке њиховог настајања; 

- користи различите дијагностичке софтвере за 

тестирање рачунара; 

- користи различите дијагностичке хардверске 

картице; 

- прати развој  нових дијагностичких софтвера; 

- тестира исправност рачунара; 

- идентификује и отклања грешке; 

- идентификује неисправну компоненте у 

рачунару; 

- мења неисправну компоненту; 

Информатика и 

рачунарство, 

увод у 

архитектуру 

рачунара 

електроника 

18 6 12 

4. Блок настава / 

- дефинише методе одржавања рачунара; 

- користи алат и инструменте за одржавање 

рачунара; 

- саставља план мерења и тестирања која треба 

обавити на рачунару у циљу верификације 

задовољености функционалних захтева; 

- наведе најчешће кварове рачунара и објасни 

узроке њиховог настајања; 

- користи различите дијагностичке софтвере за 

тестирање рачунара; 

- користи различите дијагностичке хардверске 

картице; 

- прати развој  нових дијагностичких софтвера; 

Информатика и 

рачунарство, 

увод у 

архитектуру 

рачунара, 

рачунарске 

мреже, 

електроника 

12 2 10 
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- тестира исправност рачунара; 

- идентификује и отклања грешке; 

- отклони и замени неисправне 

Начини 

оцењивања 

● праћење остварености исхода; 

● усмено излагање; 

● тестове знања; 

● тестове практичних вештина; 

● активност на часовима; 

Укупно: 80 27 53 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

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

Модул - Склапање рачунара 

● У овом модулу неопходно је објаснити улогу и начин функционисања сваке компоненте (модула) стандардне рачунарске конфигурације 

(кућиште, напајање, матична плоча, процесор, оперативна (RAM - Random Accsess Memory)меморија, диск јединице (HDD – Hard Disk Drive, 

SSD – Solid State Drive, CD/DVD – Compact Disc/Digital Video Disk), графички адаптер, мрежни адаптер, звучни адаптер, монитор, тастатура и 

миш). 

● Ученицима показати слотове и портове  на матичној плочи и објаснити њихову улогу. Користити више различитих матичних плоча; 

● Ученицима објаснити магистрални принцип повезивања рачунарских модула. Указати на магистрале савремене рачунарске конфигурације. 

Указати на  карактеристике тих магистрала. Практично показати слотове, конекторе и портове, и повезати их са магистралом коју користе. 

● Ученик мора да провежба уградњу и замену сваког модула рачунарског система. Користити више раличитих рачунарских конфигурација. 
• Ученик треба самостално да склопи рачунар 

Модул - Надоградња рачунара 

● Ученицима објаснити појам надоградње  рачунарског система. Такође, указати на циљ надоградње рачунарског система. 

● Ученицима детаљно објаснити  које карактеристике постојеће конфигурације морају узети у обзир пре надоградње (које процесоре подржава 

матична плоча, број слотова за RAM меморију, колико RAM меморије максимално подржава матична плоча, колико RAM-а има и колико 

слотова за RAM меморију је заузето, колико SATA  конектора (Serial Advenced Tehnology Attachment, SATA) има  и који је стандард у питању, 

које слотове  има матична плоча, ....); 

● Ученицима указати на изворе (техничка упутства, Интернет, програми)  које могу да користе да би дошли до карактеристичних вредности 

постојеће конфигурације; 

● Направити неколико сценарија са захтевима корисника (искористити горе побројане опције); 

● Ученици самостално решавају проблем могуће надоградње одређене рачунарске конфигурације; 

● Ученици самостално изводе поступак надоградње рачунарског система; 
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Модул -Тестирање хардвера 
 
● Ученике упознати са методама одржавања (интервентно, превентивно и комбиновано одржавање) и неопходним алатом и инструментима за 

одржавање (електрична шрафилица-одвртач, пинцета, вакуумска пумпица, клешта, нисконапонска лемилица, сечице, хватаљка за вађење 

чипова, антистатичка наруквица, мултиматар, логичка сонда за испитивање напонских нивоа и осцилоскоп). 

● Ученике упознати са мерама заштите на раду; 

● Ученике упознати са софтверским алатима за дијагностику и тестирање хардверских компоненти рачунарског система (тестирање процесора, 

матичне плоче, сета чипова, напајања, RAM меморије, хард диска, графичке картице, мрежне картице, звучне картице, оптичке јединице, USB 

(Universal Serial Bus) портова, ...). Практично показати начин дијагностике и тестирања хардвера одређеним софтверским алатом.  

● Ученици треба самостално да користе различите софтверске пакете за дијагностику и тестирање хардвера рачунара и анализира резултате 

тестирања.  

● Упознати ученике са хардверским дијагностичким картицама – тестерима. 

● Ученици треба самостално да користе  тестер за дијагностику хардверских компоненти и анализира резултате тестирања.   

● Ученик самостално врши замену неисправне компоненте. 

Модул -Блок настава 
● Ученике упознати са методама одржавања (интервентно, превентивно и комбиновано одржавање) и неопходним алатом и инструментима за 

одржавање (електрична шрафилица-одвртач, пинцета, вакуумска пумпица, клешта, нисконапонска лемилица, сечице, хватаљка за вађење 

чипова, антистатичка наруквица, мултиматар, логичка сонда за испитивање напонских нивоа и осцилоскоп). 

● Ученике упознати са софтверским алатима за дијагностику и тестирање хардверских компоненти рачунарског система (тестирање процесора, 

матичне плоче, сета чипова, напајања, RAM меморије, хард диска, графичке картице, мрежне картице, звучне картице, оптичке јединице, USB 

портова, ...). 

● Ученици треба самостално да користе различите софтверске пакете за дијагностику и тестирање хардвера рачунара. 

● Упознати ученике са хардверским дијагностичким картицама – тестерима. 

● Ученици треба самостално да користе  тестер за дијагностику хардверских компоненти.  

● Ученик самостално врши замену неисправне компоненте. 

● Ученици самостално повезују различите периферијске уређаје на централно процесорску јединицу (штампач, скенер, камера, видео пројектор, 

...) 

● Блок наставу реализовати у мају !!! 
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Образовни профил:Електротехничар рачунара    

Предмет: Електроника 

Разред: Други 

Службени гласник РС-Просветни гласник:("Сл. гласник СРС – Просветни гласник", бр. 6/90 и "Сл. гласник РС – Просветни гласник", бр. 4/91, 

7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 

10/2009, 5/2010, 8/2010 - испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015 i 11/2016) 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 68 34 / / 102 

Недељни 2 1 / / 3 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ: 

- Стицање знања о физичким појавама и процесима у електроници и њихово разумевање на основу модела и теорија; 

- Стицање знања о основним електронским компонентама, њиховим карактеристикама и примени у електронским колима; 

- Стицање основних знања о појачавачким колима и изворима за напајање; 

- Стицање основних знања о импулсним колима; 

- Оспособљавање ученика за мерења из области електронике;  

- Стицање основних знања о анализи, обради и представљању  резултата мерења. 

Задаци: 

Задаци наставе предмета сустварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада, применом савремених методичких и 

дидактичких поступака у настави, циљеви и задаци образовања у целини, као и циљеви наставе буду у пуној мери реализовани. 

Остали задаци наставе електронике су да ученици:  

− развијају функционалну писменост (природно-научна, математичка, техничка); 

− развијају начин мишљења и расуђивања у електроници; 

− буду оспособљени за примену различитих метода мерења у електроници; 

− стекну способност за уочавање, формулисање, анализирање и решавање проблема; 

− развијају компетенције за извођење једноставних истраживања и мерења; 
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− развијају логичко и апстрактно мишљење и критички став у мишљењу; 

− схвате значај електронике у савременој технологији; 

− развијају способности за примену знања из електронике; 

− развијају правилан однос према заштити, обнови и унапређењу животне средине; 

− развијају мотивисаност за учење и заинтересованост за садржаје електронике; 

− развијају радне навике, одговорност и способност за примену стечених знања. 

Активности наставника: 

- Посредовање између ученика и градива ( усмеравање да градиво иде у сусрет ученику, а ученик градиву ); 

- Помоћ у вођењу, и вођење процеса учења; 

- Предавањем , дискусијом и израдомзадатака упознати ученике са основним електронским елементима и склоповима; 

- Омогућити ученицима да сами изводе закључке; 

- Подстицати ученике на учење; 

- Инсистирати на систематичности у раду и поштовању принципа и правила рада; 

- Инсистирати на практичној примени стечених знања; 

- Оцењивањем мотивисати ученике за учење; 

- Оцењивањем проценити ниво постигнућа ученика; 

- Идентифовати  напредак у учењу и постигнућима ученика. 

Активности ученика: 

-Мобилисање претходних знања и искустава; 

-Самостално проналажење информација; 

-Уочавање, дефинисање и решавање проблема 

-Индивидуални рад на текстовима из дате области 

- Јавно саопштавање о неком садржају 

- Аргументовано дискутовање о проблему из области 

- Анализа проблема и слободно размишљање и истраживање о датим проблемима у области 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/ модулу Корелација 

Број 

часова  по 

теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. 
Полупроводничке 

компоненте 
 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- опише образовање PN споја; 

Основе 

електротехнике 
32+16 18 14+16 
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Вежбе ( 16 часова ) - објасни инверзну и директну полари-зацију PN 

споја и нацрта и објасни струјно - напонску 

карактеристику PN споја; 

- наброји пробоје PN споја; 

- наброји врсте диода и њихове најва-жније 

карактеристике и примену; 

- наброји основне компоненте стру-ја 

у транзистору; 

- опише принцип рада биполарног тра-нзистора 

на моделу са З:Е. ; 

- дефинише коефицијент струјног по-јачања; 

- наброји карактеристике транзистора; 

- нацрта транзистор у споју са заједни-чким 

емитером,базом и колектором; 

- нацрта еквивалентну шему бипола- рног 

транзистора; 

- наброји ограничења у раду транзи-стора; 

- опише принцип рада транзистора са ефектом 

поља на моделу са заједни-чким сорсом и 

нацрта еквивалентну шему транзистора; 

- наброји услове за рад појединих типова 

транзистора; 

- користи каталошке податке за разли-чите 

типове полупроводничких компо-ненти; 

- наброји врсте тиристора и њихову примену; 

- наведе основне карактеристике триа-ка и 

диака;- наброји врсте оптоелектронских еле-

мената и њихове основне карактеристике; 

- познаје примену оптоелектронских елемената. 

- измери струју кроз диоду и напон на диоди, 

нацрта струјно-напонску кара-ктеристику 

диоде; 

Физика, 

Матматика, 

Практична 

настава, 
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- измери струје и напоне код транзи-стора 

(биполарног и FЕТ –а)  и нацрта карактеристике 

транзистора; 

- анализира рад кола са светлећим по-

лупроводничким диодама и кола са ви-

шеслојним силицијумским компонен-тама; 

- примењује мере заштите на раду. 

2. 

Појачавачка кола и 

извори за напајање 

Вежбе ( 16 часова ) 

 

 

- нацрта појачавач са заједничким еми-тером и 

опише улоге појединих компо-ненти појачавача; 

- дефинише појачање струје, напона и снаге на 

моделу четворопола, као и улазну и излазну 

отпорност; 

- израчунава струјно и напонско поја-чање 

појачавача са заједничким емите-ром, као и 

улазну и излазну отпорност; 

- израчунава струјно и напонско поја-чање 

појачавача са заједничким сор-сом, као и улазну 

и излазну отпорност; 

- објасни улогу негативне повратне спреге у 

појачавачима; 

- нацрта Дарлингтонов спој и изведе израз за 

струјно појачање; 

- наброји класе рада појачавача и њихове 

основне карактеристике; 

- објасни улогу усмерача са филтром и 

стабилизатора напона у процесу доби-јања 

једносмерног напона за напајање; 

- објасни улогу инвертора у процесу добијања 

наизменичног напона. 

- измери струје и напоне код појачава- ча у 

једносмерном режиму рада; 

- анализира рад појачавача са заједни-чким 

Основе 

електротехнике 

Физика, 

Матматика, 

Практична настава 

36+18 20 16+18 
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емитером / сорсом мерењем напо на 

осцилоскопом; 

- измери напон осцилоскопом на улазу и излазу 

инвертујућег и неинвертују- ћег појачавача  и на 

основу тога одре-ди појачање напона; 

- измери напоне на улазу и излазу усмерача 

осцилоскопом; 

- нацрта временске дијаграме на осно-ву 

измерених вредности; 

- примењује мере заштите на раду и у 

лабораторији. 

Начини 

оцењивања 

Праћење остварености исхода,тестови знања, 

активност на часу, праћење пра-ктичног рада, 

самосталногпрактичног рада, самостални 

практични рад. 

Укупно: 68+34 38 30+34 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

Наставни програм Eлектронике 1 надовезује се структурно и садржајно на наставни програм физике и хемије у основној школи и наставни 

програм Основа електротехнике у првом разреду средње школе. 

Ученици треба да науче основне појмове у електроници, основне електронске компоненте, њихове карактеристике и примену. Они треба да 

стекну довољна практична и теоријска знања за примену по завршетку средње стручне школе али и добру основу за даље школовање, 

првенствено на  техничким факултетима и високим школама струковних студија. 

Тежило се и смањењу укупне оптерећености ученика. Програм је растерећен тако што су изостављени сви садржаји који нису неопходни за 

постизање постављених циљева и задатака наставе, као и методским приступом програмским садржајима.  

Начин презентовања програма 

Програмски садржаји доследно су приказани у форми која задовољава основне методске захтеве наставе: 

− Поступност (од простијег ка сложенијем) при упознавању нових појмова и формулисању закона.  

− Очигледност при излагању наставних садржаја (уз сваку тематску целину побројано је више демонстрационих огледа а треба користити и 

симулације). 

− Повезаност наставних садржаја (хоризонтална и вертикална). 

Програм предвиђа да се унутар сваке веће тематске целине, после поступног и аналитичног излагања појединачних наставних садржаја, кроз 

систематизацију и обнављање изложеног градива, изврши синтеза битних чињеница и закључака и да се кроз њихово обнављање омогући да их 
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ученици у потпуности разумеју и трајно усвоје. Поред тога, сваку тематску целину требало би започети обнављањем одговарајућег дела градива 

из претходног разреда или из основне школе. Тиме се постиже и вертикално повезивање наставних садржаја. Веома је важно да се кроз рад води 

рачуна о овом захтеву  Програма, јер се тиме наглашава чињеница да су све области међусобно повезане . 

Циљеви и задаци наставе остварују се кроз следеће основне облике рада са ученицима: 

1. излагање садржаја теме  

2. решавање квалитативних и квантитативних задатака; 

3. лабораторијске вежбе; 

4. коришћење и других начина рада који доприносе бољем разумевању садржај теме (домаћи задаци, семинарски радови, пројекти...); 

5. систематско праћење рада сваког појединачног ученика. 

Веома је важно да наставник при извођењу прва три облика наставе наглашава њихову обједињеност .  

Методска упутства за предавања 

Када је могуће, треба користити проблемску наставу. Наставник поставља проблем ученицима и препушта да они самостално, у паровима или у 

тиму дођу до решења, по потреби усмерава ученике, подсећајући их питањима на нешто што су научили и сада треба да примене. 

Неке од тема могу се обрадити самосталним радом ученика кроз радионице. Такав начин рада је ученицима најинтересантнији, више су 

мотивисани, па лакше усвајају знање. Уз то се развија и њихово интересовање и смисао за истраживачки рад, као и способност тимског рада и 

сарадње. Овакав приступ обради наставне теме захтева добру припрему наставника: одабрати тему, припремити одговарајућа наставна средства и 

опрему, поделити ученике у групе тако да сваки појединац у групи може дати одговарајући допринос, дати неопходна минимална упутства...  

На пример, за наставну тему Врсте диода ученици се могу поделити у групе од којих би свака обрађивала посебну врсту диода; у раду ученици 

могу да користе уџбеник, интернет, каталоге произвођача и сл... 

Неке теме треба да припреме и презентују сами ученици, појединачно или у паровима. Тиме се ученици подстичу да користе стечена знања у 

другим предметима (Рачунарска графика и мултимедија, Рачунарство и информатика, Примена рачунара и сл.). 

Методска упутства за решавање задатака 

Решавање задатака је важна метода за увежбавање примене знања. Њоме се постиже: конкретизација теоријских знања; обнављање, 

продубљивање и утврђивање знања; кориговање ученичких знања и умећа; развијање логичког мишљења; подстицање ученика на иницијативу; 

стицање самопоуздања и самосталности у раду... 

Оптимални ефекти решавања задатака у процесу учења остварују се добро осмишљеним комбиновањем квалитативних (задаци-питања), 

квантитативних (рачунских), графичких и експерименталних задатака. 

Потребно је пажљиво одабрати задатке који, ако је могуће, имају непосредну везу са реалним ситуацијама (у задацима бирати отпорнике реалне 

отпорности, кондензаторе реалне капацитивности и сл).  Такође је важно да ученици правилно вреднују добијени резултат, као и његов правилан 

запис. Посебно треба обратити пажњу на поступност при избору задатака, од најједноставнијих ка онима који захтевају анализу и синтезу 

стечених знања. 

Методска упутства за извођење лабораторијских вежби  
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Лабораторијске вежбе чине саставни део редовне наставе и организују се тако што се при изради вежби одељење дели на два дела а ученици 

вежбе раде у групама, 2-3 ученика. Вежбе по могућности организовати тако да сви ученици у групи раде једну вежбу или у циклусима до три 

вежбе. За сваку вежбу ученици унапред треба да добију одговарајућа упутства.  

Час експерименталних вежби састоји се из уводног дела, мерења и записивања резултата мерења и обраде добијених података. 

У уводном делу часа наставник проверава да ли су ученици спремни за вежбу, упознаје их са мерним инструментима и осталим деловима 

апаратуре за вежбу, указује на мере предострожности којих се морају придржавати ради сопствене сигурности, при руковању апаратима, 

електричним изворима, разним уређајима и сл. 

Док ученици врше мерења, наставник активно прати њихов рад, дискретно их надгледа и, кад затреба, објашњава и помаже. 

При обради резултата мерења ученици се придржавају правила за табеларни приказ података, цртање графика, израчунавање заокружених 

вредности и грешака мерења (са тим правилима наставник треба да их упозна унапред а пожељно је и да их да уз писана упутства за вежбе) . 

Поред уобичајених мера сигурности у лабораторији (забрана укључивања док наставник не прегледа везе, итд.), препоручује се посебна заштита 

од погрешног укључивања. Изворе напајања направити тако да се струја кратког споја ограничи на око 100 mА; поред ове заштите, треба ставити 

на ред са микроамперметрима и милиамперметрима отпорнике за ограничење струје. Часове вежби користити само за мерења на  електронским 

елементима и колима. Ученике оцењивати на крају сваког циклуса вежби или на крају сваког полугодишта и  указивати им на поступке при 

мерењу и обради података које не разумеју и нису савладали. 

Методска упутства за друге облике рада  

Један од облика рада са ученицима су домаћи задаци који садрже квалитативне и квантитативне задатке. Такви домаћи задаци односе се на 

градиво које је обрађено непосредно на часу и на повезивање овог градива са претходним.  

За домаћи задатак могу се давати и семинарски радови  које би ученици радили индивидуално или у групама. 

Наставник је обавезан да прегледа домаће задатке и саопшти ученицима евентуалне грешке како би они имали информацију о успешности свог 

рада.  

Праћење рада ученика 

Наставник је дужан да континуирано прати рад сваког ученика кроз непрекидну контролу његових усвојених знања, стечених на основу свих 

облика наставе: предавања, решавања квантитативних и квалитативних  задатака,  лабораторијских вежби, семинарских радова и пројеката...  

Потребно је  континуирано проверавати и оцењивати знање ученика помоћу усменог испитивања, кратких (15-минутних) писмених провера, 

тестова на крају већих целина (рецимо, по једном у сваком класификационом периоду), контролних рачунских вежби (по једном у полугодишту) 

и провером експерименталних  вештина. 

 Такође, предлажемо тестове систематизације градива на крају сваког поугодишта или на крају школске године. Припрема за овај тест, као 

и сам тест, требало би да осигурају трајно усвајање најосновнијих и најважнијих знања из претходно обрађених области. 

Додатна и допунска настава 

Додатни рад намењен је даровитим ученицима и треба да задовољи њихова интересовања за предмет. Организује се са једним часом недељно. У 

оквиру ове наставе могу се продубљивати и проширивати садржаји из редовне наставе, радити нови садржаји, тежи задаци, сложенији 
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експерименти од оних у редовној настави... Ученици се слободно опредељују при избору садржаја програма. Зато је нужно сачинити 

индивидуалне програме рада са ученицима на основу њихових претходних знања, интересовања и способности. Корисно је да наставник позове 

истакнуте стручњаке да у оквиру додатне наставе одрже популарна предавања као и да омогући ученицима посете институтима, предузећима , 

музејима и сл. Посебно даровите ученике пожељно је упућивати на такмичења и помагати им у припреми. 

 Допунска настава се такође организује са по једним часом недељно. Њу похађају ученици који у редовној настави нису били успешни. 

Циљ допунске наставе је да ученик, уз додатну помоћ наставника, стекне минимум основних знања из садржаја које предвиђа програм. 

 У програму је годишњи фонд часова дат по темама. Укупан број часова који је назначен за сваку тему треба схватити као оријентациони 

број у оквиру којег треба реализовати одговарајуће садржаје. Тиме се наставнику индиректно указује на обим, дубину, па и начин интерпретације 

садржаја сваке теме. Евентуална одступања могу бити за око 10% од предвиђеног фонда часова за тему (зависно од конкретне ситуације – нпр. 

земљотрес, пандемија, други разлог великог губљења часова,...). 

 Укупан број часова предвиђен за поједине теме (а самим тим и годишњи фонд часова) сам наставник (односно Стручно веће наставника у 

школи) распоређује по типовима часова, тј. одређује колико ће узети за обраду нових садржаја, а колико за утврђивање и увежбавање, понављање, 

проверавање знања и др. По правилу, тај однос треба да буде око 2:3, тј. за обраду нових садржаја употребити до 40% укупног наставног времена, 

а најмање 60% за остало. Међутим, ниједан час не треба утрошити само за "предавање", тј. за излагање новог градива. 

 Одступање од програма може да буде и до20 %, али га мора одобрити одговарајући стручни орган у школи. 

Упутства за извођење наставе 

 На почетку треба поновити грађу атома која је претходно обрађена у предметима основе електротехнике и хемије у првом разреду. 

Структуру атома представљати у једној равни, али нагласити да љуске имају облик лопте. Ковалентну везу такође поновити на основи претходно 

стечених знања у првом разреду. Атоме полупроводника такође представити у једној равни. Сва објашњења базирати на силицијуму као 

полупроводнику, а германијум само напоменути. Инверзну струју код PN споја обрадити укратко и напоменути да она има утицаја на њихов рад 

само у неким ретким случајевима. 

 Рад појединих електронских елемената првенствено објашњавати физички. Уз примену диода дати карактеристике у графичком облику, а 

временске дијаграме један испод другог; уз сваки облик усмерача дати начин одређивања капацитивности филтарског кондензатора. Код 

стабилизаторских диода дати пример прорачуна стабилизатора. 

 Дати еквивалентну шему π транзистора. Као најважнији узрок нестабилности радне тачке навести разлике у појединим примерцима исте 

врсте транзистора и температурне промене. 

 Појачавач са заједничким емитором обрадити детаљно (извести изразе за појачање напона и струје, улазну и излазну отпорност). Појачавач 

са заједничким сорсом обрадити детаљно. Код фетова посебно истаћи одступање радне тачке због велике разлике између појединих примерака 

исте врсте. 

 Осцилаторе обрађивати на основи појачавача и кола повратне спреге уз примену Баркхаузеновог принципа. 

 Принцип рада тиристора обрадити на еквивалентној шеми, а триаке и диаке информативно. 

 Фотодиоде, течне кристале, светлеће и ласерске диоде обрадити детаљно, а фотоспојнице и фотоотпорнике информативно.  
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Образовни профил:Електротехничар рачунара 

Предмет:Софтверски алати  

Разред: Други 

Службени гласник РС-Просветни гласник: Службени гланик РС, бр. 88/17 и 27/18 и др. закони  

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи  68 / / 68 

Недељни  2 / / 2 

 

Циљеви и задаци предмета 

Циљеви: 

– Оспособљавање ученика за креативно и функционално планирање и израду  страница. 

– Развијање креативности код ученика. 

– Усвајање основа  за почетак учења серверских и клијентских језика и технологија које подразумевају имплементацију у HTML (PHP, ASP, 

JavaScript). 

– Оспособљавање ученика за коришћење програма за цртање и пројектовање електричних кола 

– Оспособљавање ученика за коришћење програма за анализу и симулацију електричних кола 

Задаци: 

- Упознавање са основним појмовима везаним за  дизајн и израду веб страница 

- Оспособљавање ученика за израду једноставних wеб страница користећи код HTML-а. 

- Оспособљавање ученика за прилагођавање изгледа веб странице уметањем CSS кодa u HTML код. 

- Оспособљавање ученика да објаве креирану и прилагођену веб презентацију 

- Оспособљавање ученика за коришћење програма за цртање електричних шема и пројектовање штампаних плочица 

- Оспособљавање ученика за коришћење програма за анализу и симулацију електричних кола 

Активности наставника: 

- Посредовање између ученика и градива ( усмеравање да градиво иде у сусрет ученику, а ученик градиву ); 

- Помоћ у вођењу, и вођење процеса учења; 

- Предавањем , дискусијом и упознати ученике са основним појмовима везаним за  дизајн и израду веб страницакористећи код HTML-а 

- Оцењивањем проценити ниво постигнућа ученика; 
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- Идентификовати  напредак у учењу и постигнућима ученика. 

Активности ученика: 

- -Мобилисање претходних знања и искустава 

- -Самостално проналажење информација 

- -Уочавање, дефинисање и решавање проблема 

- -Индивидуални рад на текстовима из дате области 

- Јавно саопштавање о неком садржају 

- Аргументовано дискутовање о проблему из области 

- Анализа проблема и слободно размишљање и истраживање о датим проблемима у области. 

 

Ред. 

број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова по 

теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Oснове HTML језика  

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

● дефинише појам веб странице и веб сајта 

● користи Block и InlineHTML елементе при 

креирању странице 

● подеси изглед HTML елемента коришћењем 

style атрибута 

● форматира текст (променe величину слова, тип 

слова, боју слова) 

● подешава боју и слику позадине 

● ради са табелама 

● ради са листама 

● убацује слике и хиперлинкове у wеб странице.  

● прави обрасце на веб страници 

креира „responsive” веб дизајн 

 18 14 4 

2. 
CSS  

(Cascading Style Sheet) 
 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

● објасни разлику и образложи избор Inline, 

Internal и ExteranalCSS стиловања 

● ефикасно користи CSS кодове за прилагођење 

Програмирање 

Рачунарство и 

информатика 

 

20 18 2 
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изгледа елемената на веб страници 

● врши подешавање како текстуалних, тако и 

мултимедијалних елемената на страници 

● подешава положај и преклапање layer-а   

Рачунарска 

графика и 

мултимедија 

3. 
Објављивање интернет 

презентације 
 

- По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

● дефинише појам интернета и www  интернет 

сервиса 

● разуме функцију веб сервера  

● постави презентацију на сервер 

● провери приказ презентације у различитим веб 

прегледачима 

● ажурира садржај презентације 

● разуме разлику између статичких и динамичких 

сајтова 

Програмирање 

Рачунарство и 

информатика 

Рачунарска 

графика и 

мултимедија 

4 3 1 

4. 

Програми за 

пројектовање и  

анализу електричних и 

електронских кола 

 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

● инсталира и покрене програм 

● користи  радну површину програма 

● коришћењем програма Schematic Document 

Editor (SCH) нацрта различите електричне шеме 

● креира нове симболе електронских компоненти и 

мења постојеће 

● ради са различитим библиотекама компоненти 

● креира листу компоненти и веза (NET листу) 

● пројектује штамапану плочицу (PCB) 

● подешава радни простор PCB едитора 

● димензионише плочицу 

● учитава NET листе 

● размешта компоненте на плочици 

● рутира штампане везе 

● користи библиотеке компоненти 

● едитује компоненте и чува компоненте 

● креира фајлове за израду плочица 

Програмирање 

Рачунарство и 

информатика 

Рачунарска 

графика и 

мултимедија 

30 25 5 
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● покрене програм за анализу и симулацију 

електричних кола 

● користи библиотеке диода, транзистора, 

интегрисаних кола и осталих компоненти 

● користи различите инструменте из библиотеке 

● употребљава линије са алатима 

● нацрта електричну шему повезивањем 

компоненти и додавањем нових 

● користи и подешава различите инструменте 

● пушта у рад коло 

● изврши анализу и прорачун 

● штампа електричне шеме 

штампа резултате анализе и симулације 

Начини 

оцењивања 

Праћење остварености 

исхода,тестови знања, активност 

на часу, праћење практичног 

рада, самосталног практи- 

чног рада. 

Укупно: 68 56 12 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

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

Облици наставе Предмeт се реализује кроз следеће облике наставе:  Вежбе (2 часа x 34 седмица = 68 часа) 

Место реализације наставе Вежбе се реализују у кабинету за информатику 

Подела одељења на групе 

Одељење се дели на две групе приликом реализације вежби 

Препоруке за реализацију наставе: HTML и CSS 

● За унос HTML кода користити текстуални едитор. 

Програми за пројектовање и анализу  електричних и електронских кола: 

● Практичну реализацију програма илустровати програмима: Protel, Elecrtonics Workbench / Multisim.  
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Образовни профил: Електротехничар рачунара 

Предмет:Оперативни системи 

Разред: Други 

Службени гласник РС-Просветни гласник:  Службени гланик РС, бр. 88/17 и 27/18 и др. закон 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи / 102 / 30 132 

Недељни / 3 / / 3 

 

Циљ и задаци предмета 

- Стицање основних знања  о функцији и структури оперативног система; 

- Стицање основних знања о концепту виртуелизације и коришћење софтверског пакета у процесу виртуелизације; 

- Oспособљавање за инсталирање оперативног система на радној станици; 

- Оспособљавање за коришћење софтверског пакета у процесу виртуелизације; 

- Оспособљавање за инсталирање оперативног система на радној станици; 

Активности наставника: 

- редовно пратити рад и залагање ученика на часу; 

- водити рачуна о индивидуализацији приступу ученику; 

- подстицати ученике да опажају, примењују, препознају, упоређују, изводе закључке,  повезују знања са другим областима и другим 

предметима, решавају проблеме, практично примењују омогућити подстицајну средину за рад и учење; 

- охрабрује, помаже и подстиче ученике; 

- инсистира на систематичности у раду и поштовању принципа и правила рада; 

- инсистира на практичној примени стечених знања; 

- оцењивањем мотивише ученике за учење; 
- оцењивањем процењује ниво постигнућа ученика; 

Активности ученика: 

- активан приступ при излагању новог градива и изради задатака на часу; 

- практична примена стечених знања; 
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- активно учешће у раду; 

- самопроцењивање напретка; 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  по 

теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. 
Функција и структура 

оперативног система 
/ 

● наведе делове системског софтвера и 

објасни њихове функције; 

● објасни појам  језгра оперативног система 

и објасни  његову улогу; 

● објасни појам процеса; 

● дефинише стања и приоритете  у која 

може да се нађе процес; 

● дефинише и објасни операције над 

процесима; 

● објасни комуникацију између процеса; 

● објасни улогу оперативног система и 

опише структуру оперативног система; 

● објасни улогу система датотека; 

● објасни појам датотеке  и основне 

операције са датотекама; 

● објасни појам директоријума; 

● дефинише ситем датотека; 

● објасни улогу система датотека у раду са 

дисковима; 

● дефинише партицију диска; 

● врши поделу дискова на партиције; 

Оперативни 

системи, 

Микроконтролери 

и микрорачунари, 

Рачунарске мреже, 

Одржавање 

рачунарских 

система, 

Рачунарство и 

информатика, 

Рачунарски 

хардвер 

 

30 14 16 

2. Концепт виртуелизације  / 

● објасни појам  виртуелизације; 

● дефинише улогу и значај концепта 

виртуелизације; 

● разликује типове виртуелизација; 

● дефинише захтеве и параметре виртуалне 

Оперативни 

системи, 

Микроконтролери 

и микрорачунари, 

Рачунарске мреже, 

18 8 10 
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машине; 

● разликује софтверске пакете који се 

користе за виртуелизацију; 

● користи софтверски пакет за креирање 

виртуелне машине; 

● креира виртуелну машину; 

● подешава параметре креиране виртуелне 

машине; 

Одржавање 

рачунарских 

система, 

Рачунарство и 

информатика, 

Рачунарски 

хардвер 

 

3. 

Инсталирање 

оперативног система на 

радној станици 

/ 

● конфигурише опције BIOS-a/ UEFI 

(Unified Extensible Firmware Interface); 

● врши припрему за инсталирање 

оперативног система на радној станици; 

● обавља инсталацију оперативног система 

на радној станици; 

● анализира могућност надоградње 

постојећег оперативног система на други, 

новији оперативни систем; 

● врши надоградњу („upgrade“ ) 

оперативног система; 

● ажурира делове оперативног система и 

апликативног програма на радној станици 

( „update“  система); 

● врши припрему за инсталирање два 

оперативна система; 

● инсталира два оперативна система           ( 

„dual-boot“) на радној станици; 

● користи технику пресликаних дискова за 

инсталацију оперативног система; 

● инсталира управљачке програме уређаја 

(драјвере) на радној станици; 

● препоручује „upgrade“ фирмвера у циљу 

отклањања проблема у раду уређаја; 

Оперативни 

системи, 

Микроконтролери 

и микрорачунари, 

Рачунарске мреже, 

Одржавање 

рачунарских 

система, 

Рачунарство и 

информатика, 

Рачунарски 

хардвер 

 
54 26 28 
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•  обавља „upgrade“ фирмвера у циљу 

отклањања проблема у раду уређаја; 

4. Блок настава  / 

• врши припрему за инсталирање 

оперативног система на радној станици; 

• користи програм/е за виртуелизацију; 

• одабира оперативни систем на основу 

хардверске конфигурације; 

• користи различите инсталационе методе 

за инсталирање оперативног система; 

Оперативни 

системи, 

Микроконтролери 

и микрорачунари, 

Рачунарске мреже, 

Одржавање 

рачунарских 

система, 

Рачунарство и 

информатика, 

Рачунарски 

хардвер 

 

30 8 22 

Начини 

оцењивања 

● праћење остварености исхода; 

● усмено излагање; 

● тестове знања; 

● тестове практичних вештина; 

● активност на часовима; 

                                                                     Укупно: 132 56 76 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

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

Модул - Функција и структура оперативног система 

● Ученицима објаснити појам оперативног система; 

● Указати на развој оперативних система; 

● Дати поделу оперативних система; 

● У оквиру структуре оперативног система објаснити: 

➢  улогу модула за управљање процесором 

➢ улогу модула за управљање контролерима У/И уређаја 

➢ улогу модула за управљање оперативном меморијом 
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➢ модул за управљање фајловима 

➢ модул за управљање процесима 

● Ученицима објаснити стања процеса и начине извршавања процеса; 

● Објаснити функцију Bootloader у процесу подизања оперативног система; 

● Детаљно објаснити појам фајла  и означавање фајла;  

● Објаснити и шематски приказати организацију датотека; 

● Објаснити начин заштите фајлова; 

● Објаснити појмове атрибута фајлова, власништва и права приступа као начина заштите фајлова на различитим оперативним системима; 

● Детаљно објаснити улогу фајл система; 

➢ Типови система датотека 

➢ Активирање система датотека  

➢ Провера и опоравак система датотека 

Објаснити различите типове табела партиција (Master Boot Record  /MBR/ – главни запис за подизање система,  Globally Unique Identifiers  Partition 

Table /GPT/ - табела партиција са глобално јединственим идентификаторима); 

Модул - Концепт виртуализације 

● Ученицима објаснити појам виртуелизације и хардверске захтеве за поједине типове виртуелизације; 

● Објаснити улогу хипервизора у процесу  пуне виртуелизације; 

● Објаснити који софтвер за виртуелизацију се може користити за одређени тип виртуелизације и изабрати један (или више) који ће се надаље 

користити у настави предмета (Oracle VM VirtualBox, VMWare Workstation, … пожељно је да то буде софтвер који се и даље активно одржава и 

подржава нове верзије оперативних система, како се оне појављују ); 

● На изабраном софтверу за виртуелизацију, ученицима показати процес инсталације самог софтвера за виртуелизацију; указати на могућности 

подешавања софтвера за виртуелизацију; 

● Објаснити прављење виртуелних машина у изабраном софтверу, као и могућности подешавања параметара виртуелних  машина и њихов утицај 

на понашање виртуелних машина; 

● Показати ученицима како се ради експорт/импорт виртуелних машина; 

● Показати ученицима како од диска постојеће машине да направе другу виртуелну машину; показати им клонирање виртуелне машине; 

● Навести могућности за емулацију разнородних хардверских платформи коришћењем QEMU софтвера за виртуелизацију; 

● Показати ученицима на примеру како се  емулира неки   систем (различит од персоналног рачунара (Personal Computer,PC))  коришћењем 

QEMU софтверa за виртуелизацију; 

Модул - Инсталирање оперативног система на радној станици 

● Ученицима објаснити поступак припреме  инсталације оперативног система: провера HCL листе, избор фајл система и прављење партиције за 

инсталацију оперативног система; 
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● Објаснити и практично показати подешавање различитих BIOS опција; 

● Указати ученицима на фазе инсталације оперативног система; 

● Ученицима практично показати поступак „чисте инсталације“ оперативног система;  

● Ученицима практично показати поступак  инсталације оперативног система преко постојећег оперативног система (updates); 

● Ученицима, детаљно објаснити поступак провере могућности  надоградње жељеног оперативног система на постојећи; направити анализа 

могућих проблема надоградње оперативног система; објаснити поступак миграције корисничких подешавања, докумената и апликација из 

претходне верзије; практично одрадити инсталациони поступак; 

● Ученицима објаснити термин  „dual-boot“ систем; објаснити припрему за инсталацију „dual-boot“ систем (провера листе хардверске 

компатибилности /Hardware Compatibility List – HCL/, избор фајл система и прављење партиција за инсталацију оперативних система); 

практично показати поступак инсталације оперативних система и подешавање bootloadera након инсталације више оперативних система на 

рачунару; 

● Објаснити  поступак инсталирања оперативног система  употребом пресликаних дискова; урадити припрему за инсталирање оперативног 

система употребом пресликаних дискова (инсталирати одређени софтвер за пресликавање (клонирање) дисков; повезати диск на који желимо да 

клонирамо садржај са изворног диска); практично одрадити  поступак клонирања садржаја једног диска на други;  

● Ученицима објаснити значај управљачких програма уређаја (драјвера); практично показати поступак инсталације управљачких програма 

уређаја (пожељно је да се то одради за више  различитих хардверских конфигурација);  

● Ученицима објаснити потребу за ажурирањем BIOS-а; указати на осетљивост и значај целе процедуре (у случају неке грешке може се десити да 

BIOS, а самим тим и матична плоча постане неупотребљива); 

● Детаљно објаснити поступак припреме за „upgrade“ (Flash) BIOS-a (извршити проверу модела матичне плоче и верзије BIOS-а) ; 

● Ученицима практично показати  поступак ажурирања BIOS-a; 

● За инсталациoне поступке  користити различите едиције/дистрибуције оперативних система (Windows, Linux/Unix, Mac OS, Аndrоid, iОS ...).  

● За радну станицу користити десктоп рачунаре, преносиве рачунаре, таблет рачунаре, паметне телефоне или одговарајући софтвер за 

виртуелизацију.  

● Пожељно је показати поступаке инсталација са што више различитих верзија оперативних система. 

Модул - Блок настава 

● Ученик  користи програм/е за виртуелизацију; 

● Ученик, самостално, врши припрему и одабир оперативног система за инсталацију; 

● Ученик самостално врши инсталацију оперативног система (користити различите инсталационе методе и различите оперативне система; 

акценат бацити на методе које су задавале највише проблема, највећем броју ученика); 

● Блок наставу реализовати у мају !!! 
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Образовни профил: Електротехничар рачунара 

Предмет: Програмирање 

Разред: Други 

Службени гласник РС-Просветни гласник: Службени гласник РС, бр.88/17 и 27/18 

 

Годишњи и недељни фонд часова   

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи / 68 / 18 86 

Недељни / 2 / / 2 

 

Циљ и задаци предмета: 

• Развијање способности за прецизно формулисање проблема различите природе; 

• Развијање способности за систематичност и поступност у решавању проблема; 

• Развијање логичког закључивања и критичког мишљења; 

• Развијање иницијативе за формализацију и уопштавање различитих задатака и поступака решавања помоћу алгоритама; 

• Обучавање ученика за анализу алгоритама и програма ради отклањања формалних и логичких грешака; 

• Оспособљавање ученика за писање структурних програма;  

Активности наставника: 

- редовно пратити рад и залагање ученика на часу; 

- води рачуна о индивидуалним особинама  ученика; 

- подстиче ученике да опажају, примењују, препознају, упоређују, изводе закључке,  повезују знања са другим областима и другим 

предметима, решавају проблеме, практично примењују стечена знања; 

- омогућава подстицајну средину за рад и учење; 

- охрабрује, помаже и подстиче ученике; 

- инсистира на систематичности у раду и поштовању принципа и правила рада; 

- инсистира на практичној примени стечених знања; 

- оцењивањем мотивише  ученике за учење; 

- оцењивањем процењује ниво постигнућа ученика; 

Активности ученика: 
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- активан приступ при излагању новог градива и изради задатака на часу; 

- практична примена стечених знања; 

- активно учешће у раду; 

- самопроцењује напредак;  

- навести очекиване активности ученика с обзиром на тему ( запажа, упоређује, примењује, повезује, решава проблем, организује, 

повезује знања са другим областима, ослања се на претходно искуство.... ) 

ВЕЖБЕ 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрад

а 

Остали 

типови 

часова 

1. Алгоритми  

• Наводи етапе у решавању задатка; 

• Разуме и уме да објасни условљеност 

и повезаност појединих корака у 

изради софтвера; 

• Разуме смисао променљивих и 

константи; 

• Саставља и тестира алгоритме 

линијске структуре; 

• Препознаје променљиве на основу 

тексат задатка; 

• Уочава место гранања и уме да 

дефинише услов; 

• Саставља и тестира алгоритме 

разгранате структуре; 

• Уочава основне елементе циклуса; 

• Изводи закључак о броју пролазака 

кроз циклус и сходно томе бира тип 

цикличне структуре; 

• Саставља и тестира алгоритме 

цикличне структуре; 

 физика, 

математика  
10 3 7 
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• Комбинује различите алгоритамске 

структуре; 

2. 
Структура језика и типови 

података 
 

• Разликује кључне речи језика од 

идентификатора променљивих и 

консатнти; 

• Разумр конвепт основних типова 

података; 

• Препознаје, декларише и 

иницијализује променљиве програма; 

• Користи наредбе за унос и приказ 

података у задатом формату; 

• Разликује врсте оператора и њихов 

приоритет; 

• Пише изразе помоћу оператора доделе 

и аритметичке операторе језика; 

• Користи стандардне функције; 

математика 6 2 4 

3. 
Разгранате програмск 

структуре 
 

• Дефиниш еизраз на основу којег се 

одређује ток извршавања алгоритма и 

програма; 

• Препознаје потребу увођења гранања; 

• Користи наредбу IF-ELSE; 

• Користи наредбу вишеструког избора ; 

• Комбинује наредбе гранања у 

структури са две и више гране; 

• Пише кодове у којима комбинује 

наредбе основног и вишеструког 

гранања; 

математика 

логика 
18 6 12 
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4. 

Цикличне програмске 

структуре 

 

 

• Препозна потребу и број понављања 

појединих секвенци у алгоритму и 

програму; 

• Објасни разлику између основних 

наредби за формирање програмских 

циклуса; 

• Користи наредбу за бројачке циклусе; 

• Користи наредбе за циклусе са 

предусловом и постусловом; 

• Користи наредбе за превремени 

излазак из циклуса; 

• Креира и кодира дијаграм тока са 

различитим угњеждавањем цикличних 

структура; 

• Креира и кодира дијаграм тока 

комбинујући цикличну и разгранату 

структуру; 

математика 18 6 12 

5. Корисничке функције  

• Разуме појам декомпозиције проблема; 

• Разуме појам и смисао повратне 

вредности и параметара функције; 

• Пише једноставне функције кој 

евраћају, или не враћају вредност; 

• Разликују прототип, дефиницију и 

позив функције; 

• Користи функције за решавање 

проблема из математике, физике, ОЕТ; 

математика, 

физика, 

ОЕТ 

10 2 8 

7. Једнодимензионални низови  

• Дефинише низовни тип и декларише 

низовне променљиве; 

• Разуме везу између индекса низа и 

елемента низа; 

• Користи технику линеарног 

математика  6 2 4 



Машинска школа „Радоје Дакић“ 2018 -2022. 

 

 

1608 

претраживања низа; 

• Пише програм за одређивање 

максимума и минимума низа; 

Начини 

оцењивања 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

1. израду програма и њихово 

тестирање; 

2.израда пројеката; 

3.активност на часу; 

Укупно: 68 21 47 

Начин остваривања програма :  

Настава се изводи са групом у кабинету . 

Ученици уз подршку и подстицај наставника или самостално израђују програме и тестирају их.  

У реализацији садржаја програма поред традиционалних метода  дијалошка са фронталним обликом рада  комбинују се и различите методе 

активног учења ,учење кроз пажљиво  

конструисане активности; учење кроз рад, извршавање задатака и личну акцију која треба да доведе  до постављених исхода на основу којих се 

врши вредновање рада ученика.  
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Образовни профил:Електротехничар рачунара 

Предмет:Практична настава 

Разред: Други 

Службени гласник РС-Просветни гласник: Службени гланик РС, бр. 88/17 и 27/18 и др. закони 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Те   теоријска 

настава 

Вежбе П     практична 

настава 

Блок насатва Укупно 

Годи годишњи го  68 30 98 

Неде  недељни   2  2 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ:  

Развијање навика за чување здравља и придржавање мера заштите на раду. 

Оспособљавање ученика за организовање рада и рационално коришћење енергије и материјала. 

Оспособљавање ученика да правилно користи стнадарде,нормативе ,каталоге и техничко-технолочку документацију. 

Развијање одговорности према роковима,квалитету и прецизности у послу. 

Оспособљавање ученика за самостални рад електронским компонентам и штампаним плочама. 

Оспособљавање ученика за самостални рад са кабловима и проводницима, 

Задаци: 

Оспособљавање ученика за припрему и настављање кабла и проводника. 

Оспособљавање ученика за обраду,разбрајање,повезивање и лемљење инсталационих каблова и проводника. 

Оспособљавање ученика за израду,пуштање у рад,испитивање и отклањање кварова на штампаним плочама 

Активности наставника  

Користи каталоге,стручну литературу и правилнике. 

Демонстрирати практичан рад са проводницима и кабловима. 

Демонстрира поступак и рад на изради штампаних плоча.. 

Активности ученика: 

Усвајање знања, као развијање вештина при извођењу практичних вежби. 
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Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1 Проводници и каблови  

По завршетку модула ученик је у 

могучности да самостално: 

Отвори кабл,скине плашт и изолацију 

проводника 

Настави и и изолује проводник. 

Направи окце. 

Постави папучице. 

Постави различите врсте конекторс. 

- 

34 18 16 

2 
Израда штампане 

плоче 
 

Наведе,објасни улогу и практичну примену 

пасивних и активних елемената 

Изврши очитавање вредности,измери 

вредност,и исправност електронских 

компоненти. 

Уради спецификацију потребних 

компненти из каталога на основу 

електричне шеме. 

Направи штампану плочу, 

Монтира елементе . 

Отклони грешке и кварове на штампаној 

плочи. 

електроника 

64 34 30 

Начини 

оцењивања 

1.праћење остварености исхода 

2праћење практичног рада 

3.тест практичних вечтина 

4.активност на часу 

                                                                     Укупно: 98 52 46 

Начин остваривања програма 

Модул се реализује кроз следеће облике наставе: Практична настава -68 часова Настава у блоку-30 часова 

Одељење се дели на две групе по 15 ученика 

      Настава се изводи у школској радионици. 
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Трећи разред 

Образовни профил: Електротехничар рачунара 

Предмет: Српски језик и књижевност 

Разред:  Tрећи 

„Службени гласник РС-Просветни гласник:" бр. 11/2018 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок настава Укупно 

Годишњи 102 / / / 102 

Недељни 3 / / / 3 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ:      

- 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. 

Задаци: 
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- Настава језика (знања о језику, способност служење језиком и васпитна улога наставе језика). Ученици треба да:  

o овладају знањима о српском књижевном језику;  

o стекну вештине и способности његовог коришћења у општењу са другима, у писменом и усменом изражавању, приликом учења, 

образовања и интелектуалног развоја;  

o поштују матерњи језик, негују српски језик, традицију и културу српског народа, националних мањина, етничких заједница и других 

народа;  

o унапређују културу језичког општења, у складу са поштовањем расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне 

равноправности, са развијањем толеранције и уважавања различитости и са поштовањем и уважавањем других језика и других култура.  

- Настава књижевности (усвајање књижевних знања, развијање читалачких вештина и афирмисање васпитних вредности путем 

књижевности). Ученици треба да:  

o упознају репрезентативна дела српске књижевне баштине и дела опште књижевности, њихове ауторе, поетске и естетске вредности;  

o негују и развијају читалачке компетенције и интерпретацијске вештине посредством којих ће се упознавати са репрезентативним 

књижевним делима из историје српске и опште књижевности, читати их и тумачити у доживљајној и истраживачкој улози;  

o развијају литерарне афинитете и постану читаоци рафинираног естетског укуса који ће умети да на истраживачки, стваралачки и активан 

начин читају књижевна дела свих жанрова, вреднују их, говоре о њима и поводом њих;  

o усвоје хуманистичке ставове, уверења и систем вредности;  

o оспособе се за поуздано морално просуђивање, опредељивање за добро и осуду насилништва и нечовештва, одбацивање свих видова 

агресивног и асоцијалног понашања и за развијање самосвести и личне одговорности;  

o подстичу на саосећање са ближњима и одговорност према другом;  

o развију врлине разборитости и равнотеже и мудрости.  

- Општи задаци. Ученици треба да:  

o развијају и негују стваралачки и истраживачки дух у процесу учења и у примени стечених знања;  

o развијају и негују методичност и методичка поступања приликом овладавања сложеним и обимним знањима;  

o усаглашено са општим исходима учења, као и усклађено са узрастом и способностима, даље развијају знања, васпитне вредности и 

функционалне вештине које ће моћи да користе у даљем образовању, у професионалном раду и у свакодневном животу;  

o развијају лични и национални идентитет и осећање припадности држави Србији;  

o формирају вредносне ставове којима се чува национална и светска културна баштина;  

o буду оспособљени за живот у мултикултуралном друштву.  

Активности наставника: 

- мотивисање ученике за читање; 

- припремање и благовремено давањеученицима истраживачких задатака као помоћ приликом читања и разумевања  дела; 

- припремање наставних материјала; 
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- планирање активности на часу и тока часа; 

- објашњавање, тумачење, анализирање  нових садржаја и појмова; 

- подстицање активног учешћа ученика у раду на часу; 

- подстицање креативности ученика; 

- подстицање код ученика критичког развој мишљења и разумевања; 

- подстицањее активног учења; 

- подстицање учника  да повезују знања са другим областима и  ослањају се на претходно искуство; 

- инсистирање на практичној примени стечених знања  

- подстицање одговорности код ученика; 

- упућивање ученика на додатне изворе знања и могућности сазнавања; 

- неговање позитивне климе у одељењу; 

- омогућавање подстицајне средине за рад и учење; 

- охрабрибравање, помагање и подстицање ученика; 

- инсистирање на систематичности у раду и поштовању принципа и правила рада; 

- редовно вредновање рада и постигнућа сваког ученика; 

- самовредновање реализације програма ; 

- планирање новина и измена за следећу школску годину. 

Активности ученика: 

- редовно читање задате лектире; 

- припремње  радних материјала за часове обраде књижевних дела; 

- активно учествовање у дискусијама на часу; 

- активан приступање при излагању новог градива и изради задатака на часу; 

- самостално или уз помоћ наставника запажање, упоређивање, примена и повезивање градива ; 

- израда домаћих задатака; 

- активно учење; 

- тражење додатне подршке за градиво које нису разумели или их  додатно интересује; 

- редовно бележење у свеску свих  најважнијих чињеница и закључакае  са часа; 

- израда писмених задатака, тестова знања, правописних диктата, рецитовање стихова; 

- практична примена стечених знања; 

- повезивање знања са другим областима; 

- ослањање на претходно искуство; 

- самопроцењивање напретка . 
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Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

I Модерна  

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- наведе одлике правца, представника и њихова дела 

- уочи и тумачи модерне елементе у изразу и форми 

књижевног дела 

-  анализира одабрана дела , износи запажања и 

ставове 

Историја 

Филозофија 

Ликовна 

култура 

Музичка 

уметност 

27 24 3 

II 
Књижевност између два 

рата 
 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- наведе одлике правца, представника 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 настали 

- анализира одабрана дела , износи запажања и 

ставове 

Историја 

Филозофија 

Ликовна 

култура 

Музичка 

уметност 

30 27 3 

III Творба речи  

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- препозна просте, изведене и сложене речи 

- примени основне принципе творбе речи 

Страни језик 

7 5 2 

IV Лексикологија  

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- препозна и одрeди вредност лексеме 

- уме да се служи речницима 

- наведе примере синонима, антонима, хомонима, 

жаргона… 

 

 

10 8 2 

V Правопис    

По завршетку теме ученик  ће бити у стању да: 

- примени правописна правила у писању сложеница, 

полусложеница и синтагми 

- скраћује речи у складу са прописаним правилима 

 

8 6 2 
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V Култура изражавања  

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- износи став, користи аргументе и процењује опште 

и сопствене вредности у усменом и писаном 

изражавању 

 

 
20 / 20 

Начини 

оцењивања 

• усмено испитивање 

- индивидуално 

- групна дискусија 

• тест знања 

• домаћи задатак 

• писмени задатак 

• есеј 

• ППТ презентација 

• праћење актиности на часу 

Укупно: 105 70 32 

 

Образовни стандарди: 

Основни ниво 

1. Област ЈЕЗИК  

2.СЈК.1.1.1. Има основна знања о језику уопште (шта је језик, које функције има); поштује свој језик и поштује друге језике; 

препознаје стереотипне ставове према језику. Разуме појам текста; разликује делове текста (увод, главни део, завршетак); 

препознаје врсте текстова (облике дискурса); има основна знања из социолингвистике: познаје појмове једнојезичности и 

вишејезичности (и зна одговарајуће језичке прилике у Србији); разуме појам језичке варијативности и препознаје основне 

варијетете.  

2.СЈК.1.1.2. Разликује књижевни (стандардни) језик од дијалекта; зна основне податке о дијалектима српског језика; има 

правилан став према свом дијалекту и другим дијалектима српског језика и према оба изговора српског књижевног језика 

(поштује свој и друге дијалекте српског језика и има потребу да чува свој дијалекат; подједнако цени оба изговора српског 

књижевног језика - екавски и (и)јекавски); има потребу да учи, чува и негује књижевни језик; познаје најважније граматике и 

нормативне приручнике и уме да се њима користи; зна основне податке о месту српског језика међу другим индоевропским и 

словенским језицима; има основна знања о развоју књижевног језика, писма и правописа код Срба.  

2.СЈК.1.1.3. Разликује правилан од неправилног изговора гласа; зна основну поделу гласова; има основна знања у вези са слогом 

и примењује их у растављању речи на крају реда; зна основна правила акценатске норме и уочава евентуалне разлике између 

свог и књижевног акцента.  
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2.СЈК.1.1.4. Познаје врсте и подврсте речи; примењује норму у вези с облицима речи у фреквентним случајевима (укључујући и 

гласовне промене у вези с облицима речи); издваја делове речи у вези с облицима речи (граматичка основа и наставак за облик) у 

једноставнијим случајевима; издваја делове речи у вези с грађењем речи (префикс, творбена основа, суфикс) у једноставнијим 

случајевима; препознаје основне начине грађења речи; примењује норму у вези с грађењем речи (укључујући и гласовне промене 

у вези с грађењем речи); примењује постојеће моделе при грађењу нових речи.  

2.СЈК.1.1.5. Правилно склапа реченицу; разликује синтаксичке јединице; разликује активне и пасивне реченице; уме да 

анализира једноставније реченице грађене по основним моделима и проширене прилошким одредбама.  

2.СЈК.1.1.6. Има лексички фонд који је у складу са средњим нивоом образовања; прави разлику између формалне и неформалне 

лексике и употребљава их у складу са приликом; има основна знања о значењу речи; познаје основне лексичке односе 

(синонимију, антонимију, хомонимију); познаје метафору као лексички механизам; нема одбојност према речима страног 

порекла, али их не прихвата некритички и аутоматски; познаје појам термина и фразеологизма; познаје најважније речнике 

српског језика и уме да се њима користи.  

2. Област КЊИЖЕВНОСТ  

2.СЈК.1.2.1. Познаје ауторе дела из обавезног школског програма и локализује их у контекст стваралачког опуса и 

књижевноисторијски контекст.  

2.СЈК.1.2.2. Познаје књижевнотеоријску терминологију и доводи је у функционалну везу са примерима из књижевних1 и 

неуметничких2 текстова предвиђених програмом.  

2.СЈК.1.2.3. У тумачењу књижевноуметничких и књижевнонаучних дела разликује методе унутрашњег и спољашњег приступа.  

2.СЈК.1.2.4. Уочава и примерима аргументује основне поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевних дела из 

обавезне школске лектире.  

2.СЈК.1.2.5. Уочава основне особине књижевности као дискурса и разликује га у односу на остале друштвене дискурсе.  

2.СЈК.1.2.6. Наводи основне књижевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и 

светске књижевности и повезује их са делима и писцима из обавезне лектире школског програма.  

2.СЈК.1.2.7. Анализира издвојене проблеме у књижевном делу и уме да их аргументује примарним текстом.  

2.СЈК.1.2.8. Користи препоручену секундарну литературу (књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, теоријску) и доводи је 

у везу са књижевним текстовима предвиђеним програмом.  

2.СЈК.1.2.9. На основу дела српске и светске књижевности формира читалачке навике и знања; схвата улогу читања у тумачењу 

књижевног дела и у изграђивању језичког, литерарног, културног и националног идентитета.  
1 Књижевни текстови обухватају књижевноуметничке и књижевнонаучне текстове. 
2 Под неуметничким текстовима подразумевају се текстови из науке о језику и науке о књижевности, научнопопуларни 

текстови из ових области и, по потреби, текстови из медија и других извора погодни за обраду градива из предмета Српски 

језик и књижевност. 
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3. Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА  

2.СЈК.1.3.1. Говори разговетно, поштујући ортоепска правила књижевног језика; примењује књижевнојезичку акцентуацију или 

упоређује свој акценат са књижевним и труди се да је с њим усклади; течно и разговетно чита наглас књижевне и неуметничке 

текстове; изражајно чита и казује лакше књижевноуметничке текстове; у званичним ситуацијама говори о једноставнијим 

темама из области језика, књижевности и културе користећи се коректним језичким изразом (тј. говори течно, без замуцкивања, 

поштапалица, превеликих пауза и лажних почетака, осмишљавајући реченицу унапред) и одговарајућом основном 

терминологијом науке о језику и науке о књижевности, прилагођавајући приликама, ситуацији, саговорнику и теми вербална и 

невербална језичка средства (држање, мимику, гестикулацију); говори уз презентацију; има културу слушања туђег излагања; у 

стању је да с пажњом и разумевањем слуша излагање средње тежине (нпр. предавање) с темом из језика, књижевности и 

културе; приликом слушања неког излагања уме да хвата белешке.  

2.СЈК.1.3.2. Говорећи и пишући о некој теми (из језика, књижевности или слободна тема), јасно структурира казивање и повезује 

његове делове на одговарајући начин; разликује битно од небитног и држи се основне теме; саставља једноставнији говорени и 

писани текст користећи се описом, приповедањем и излагањем (експозицијом); уме укратко да опише своја осећања и доживљај 

књижевног или другог уметничког дела; сажето препричава једноставнији књижевноуметнички текст и издваја његове важне 

или занимљиве делове; резимира једноставнији књижевни и неуметнички текст.  

2.СЈК.1.3.3. У расправи или размени мишљења на теме из књижевности, језика и културе уме у кратким цртама да изнесе и 

образложи идеју или став за који се залаже, говори одмерено, ослања се на аргументе, у стању је да чује туђе мишљење и да га 

узме у обзир приликом своје аргументације; пише једноставнији аргументативни текст на теме из књижевности, језика и 

културе.  

2.СЈК.1.3.4. Користи оба писма, дајући предност ћирилици; примењује основна правописна правила у фреквентним примерима и 

уме да се служи школским издањем Правописа; у писању издваја делове текста, даје наслове и поднаслове, уме да цитира и 

парафразира; саставља матурски рад поштујући правила израде стручног рада (употребљава фусноте и саставља садржај и 

библиографију); саставља писмо - приватно и службено, биографију (ЦВ), молбу, жалбу, захтев, оглас; зна да попуни различите 

формуларе и обрасце.  

2.СЈК.1.3.5. Има способност и навику да у различите сврхе (информисање, учење, лични развој, естетски доживљај, забава...) 

чита текстове средње тежине (књижевноуметничке текстове, стручне и научнопопуларне текстове из области науке о језику и 

књижевности, текстове из медија3); примењује предложене стратегије читања.  

2.СЈК.1.3.6. Разуме књижевни и неуметнички текст средње сложености: препознаје њихову сврху, проналази експлицитне и 

имплицитне информације, издваја главне идеје текста; прати развој одређене идеје у тексту; пореди основне информације и идеје 

из двају или више текстова.  

2.СЈК.1.3.7. Критички промишља књижевни и неуметнички текст средње сложености: разликује објективну/веродостојну 

чињеницу од ауторове интерпретације; процењује (и то образлаже) да ли аутор неуметничког текста износи све потребне 
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информације и да ли даје довољне и веродостојне доказе за то што тврди; процењује да ли је аутор текста неутралан или 

ангажован односно пристрастан, и образлаже своју процену; препознаје говор мржње, дискриминације, бирократски језик, и има 

изграђен негативан став према њима; уме у једноставним примерима да понуди алтернативу бирократском језику.  

2.СЈК.1.3.8. Препознаје структуру, различите елементе, стилске одлике (експресивност, сликовитост, метафоричност) књижевног 

и неуметничког текста; препознаје конотативно значење речи у датом контексту и разуме сврху конотативног значења у 

књижевном и неуметничком тексту; одређује значење непознате речи на основу контекста и творбеног модела; разуме значај 

читања за богаћење лексичког фонда.  

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на средњем нивоу у свакој области.  
3 Текстови који су погодни за обраду градива из језика и књижевности. 

Средњи ниво 

1. Област ЈЕЗИК  

2.СЈК.2.1.1. Има шира знања о језику уопште (која су битна својства језика); препознаје јединице и појаве које припадају 

различитим језичким нивоима/подсистемима; има основна знања о писму уопште; има основна знања о правопису уопште 

(етимолошки - фонолошки правопис; граматичка - логичка интерпункција; графема - слово); има основна знања о језицима у 

свету (језичка сродност, језички типови, језичке универзалије). Разуме основне принципе вођења дијалога; разуме појам 

говорног чина; разуме појам деиксе. Познаје одлике варијетета српског језика насталих на основу медијума и оних који су 

условљени социјално и функционално.  

2.СЈК.2.1.2. Зна основне особине дијалеката српског језика; зна основна правила екавског и (и)јекавског изговора; у 

једноставнијим случајевима пребацује (и)јекавску реч у екавски лик и обрнуто. Смешта развој књижевног језика код Срба у 

друштвени, историјски и културни контекст.  

2.СЈК.2.1.3. Познаје говорне органе и начин на који се гласови производе; зна да дели гласове по свим критеријумима; разуме 

појам фонеме; зна сва правила акценатске норме и уме да прочита правилно акцентовану реч; зна механизме фонолошки 

условљених гласовних промена (једначења сугласника по звучности и по месту творбе, сажимање и асимилацију вокала и 

губљење сугласника).  

2.СЈК.2.1.4. Има шира знања о врстама и подврстама речи; уме да одреди облик променљиве речи и да употреби реч у задатом 

облику; познаје појам морфеме; дели реч на творбене морфеме у једноставнијим случајевима и именује те морфеме; познаје 

основне начине грађења речи; примењује норму у вези с облицима речи у мање фреквентним случајевима.  

2.СЈК.2.1.5. Користи се свим синтаксичким могућностима српског језика; разликује безличне и личне реченице; анализира 

реченице грађене по различитим моделима; има шира знања о синтагми; препознаје основне врсте зависних предикатских 

реченица (типични случајеви); зна основно о напоредним односима, конгруенцији и негацији; разликује врсте независних 

предикатских реченица; разуме појам елипсе; има основна знања о употреби падежа и глаголских облика.  

2.СЈК.2.1.6. Има богат и уразноличен лексички фонд (укључујући и интелектуалну и интернационалну лексику и познавање 



Машинска школа „Радоје Дакић“ 2018 -2022. 

 

 

1619 

најфреквентнијих интернационалних префикса и суфикса). Тај фонд употребљава у складу с приликом; види језик као низ 

могућности које му служе да изрази индивидуално искуство и усмерен је ка богаћењу сопственог речника; познаје 

хиперонимију/хипонимију, паронимију; разликује лексичке слојеве; познаје метонимију као лексички механизам.  

2. Област КЊИЖЕВНОСТ  

2. СЈК.2.2.1. Интерпретира књижевни текст увидом у његове интеграционе чиниоце (доживљајни контекст, тематско-мотивски 

слој, композиција, ликови, форме приповедања, идејни слој, језичко-стилски аспекти...).  

2.СЈК.2.2.2. Познаје књижевнотеоријску терминологију и књижевнотеоријска знања адекватно примењује у тумачењу 

књижевних дела предвиђених програмом.  

2.СЈК.2.2.3. Разликује методе унутрашњег и спољашњег приступа у интерпретацији књижевноуметничког и књижевнонаучног 

дела и адекватно их примењује приликом разумевања и тумачења ових врста дела.  

2.СЈК.2.2.4. Уочава и образлаже поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевноуметничких и књижевнонаучних 

дела у оквиру школске лектире; процењује да ли је сложенији књижевнонаучни текст (аутобиографија, биографија, мемоари, 

дневник, писмо, путопис...) добро структуриран и кохерентан, да ли су идеје изложене јасно и прецизно; уочава стилске 

поступке у књижевноуметничком и књижевнонаучном тексту; процењује колико одређене одлике текста утичу на његово 

разумевање и доприносе тумачењу значења текста.  

2.СЈК.2.2.5. Образлаже основне елементе књижевности као дискурса у односу на остале друштвене дискурсе (нпр. 

присуство/одсуство приповедача, приповедни фокус, статус историјског и фиктивног итд.).  

2.СЈК.2.2.6. Приликом тумачења књижевноуметничких и књижевнонаучних дела из школског програма примењује знања о 

основним књижевноисторијским и поетичким одликама стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске 

књижевности.  

2.СЈК.2.2.7. Самостално уочава и анализира проблеме у књижевном делу и уме да аргументује своје ставове на основу 

примарног текста.  

2.СЈК.2.2.8. Активно користи препоручену и ширу, секундарну литературу (књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, 

теоријску) у тумачењу књижевноуметничких и књижевнонаучних дела предвиђених програмом.  

2.СЈК.2.2.9. На основу дела српске и светске књижевности развија читалачке вештине, способности и знања од значаја за 

тумачење и вредновање различитих књижевноуметничких и књижевнонаучних дела и за развијање језичког, литерарног, 

културног и националног идентитета; има изграђен читалачки укус својствен културном и образованом човеку.  

3. Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА  

2.СЈК.2.3.1. Говори у званичним ситуацијама, јавно и пред већим аудиторијумом о темама из области језика, књижевности и 

културе, користећи се књижевним језиком и одговарајућом терминологијом; учествује у јавним разговорима са више учесника; 

процењује слушаоца односно аудиторијум и обликује свој говор према његовим потребама и могућностима; има потребу и 

навику да развија сопствену говорну културу; с пажњом и разумевањем слуша теже излагање (нпр. предавање) с темом из језика, 
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књижевности и културе; слуша критички, процењујући говорникову аргументацију и објективност.  

2.СЈК.2.3.2. Саставља сложенији говорени и писани текст (из језика, књижевности или слободна тема) користећи се описом, 

приповедањем и излагањем (експозицијом); у говореној или писаној расправи прецизно износи своје идеје и образлаже свој став; 

труди се да говори и пише занимљиво, правећи прикладне дигресије и бирајући занимљиве детаље и одговарајуће примере; 

уочава поенту и излаже је на прикладан начин; прецизно износи свој доживљај и утиске поводом књижевног или другог 

уметничког дела; сажето препричава сложенији књижевни текст и резимира сложенији књижевни и неуметнички текст на теме 

непосредно везане за градиво; пише извештај и реферат; примењује правописну норму у случајевима предвиђеним програмом.  

2.СЈК.2.3.3. Има способност и навику да у различите сврхе (информисање, учење, лични развој, естетски доживљај, забава...) 

чита теже текстове (књижевноуметничке текстове, стручне и научнопопуларне текстове из области науке о језику и 

књижевности, текстове из медија); има изграђен читалачки укус својствен културном и образованом човеку; примењује сложене 

стратегије читања; бира стратегију читања која одговара сврси читања.  

2.СЈК.2.3.4. Разуме сложенији књижевни и неуметнички текст: препознаје његову сврху; проналази експлицитне и имплицитне 

информације; издваја информације према задатом критеријуму; издваја главне идеје; прати развој одређене идеје; пореди 

информације и идеје из двају или више текстова да би разумео одговарајући значењски или стилски аспект према задатом 

критеријуму; анализира и тумачи оне системе мотивације који се у књижевном делу јављају при обликовању (карактеризацији) 

ликова и изградњи догађаја (због бољег и потпунијег разумевања значења књижевног дела); тумачи (на нивоу разумевања) 

текстове ослањајући се на други текст/текстове.  

2.СЈК.2.3.5. Критички промишља сложенији књижевни и неуметнички текст: раздваја објективну чињеницу од ауторове 

интерпретације; процењује да ли је аутор текста неутралан или ангажован односно пристрастан, и образлаже своју процену; 

разликује експлицитне и имплицитне ауторове ставове; аргументовано вреднује да ли аутор сложенијег експозиторног или 

аргументативног текста погодног за обраду градива из језика и књижевности износи све потребне информације и да ли даје 

довољне и веродостојне доказе за то што тврди.  

2.СЈК.2.3.6. Процењује да ли је сложенији неуметнички текст погодан за обраду градива из језика и књижевности добро 

структуриран и кохерентан, да ли су идеје изложене јасно и прецизно; уочава стилске поступке у овим текстовима; процењује 

колико одређене одлике текста утичу на његово разумевање.  

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на напредном нивоу у свакој области.  

Напредни ниво 

1. Област ЈЕЗИК  

2.СЈК.3.1.1. Разуме да постоји тесна веза између језика и мишљења; јасан му је појам категоризације; познаје конверзационе 

максиме (квалитета, квантитета, релевантности и начина); разуме појам информативне актуализације реченице и зна како се она 

постиже; јасан му је појам текстуалне кохезије.  

2.СЈК.3.1.2. При подели речи на слогове позива се на правила; акцентује једноставније примере.  



Машинска школа „Радоје Дакић“ 2018 -2022. 

 

 

1621 

2.СЈК.3.1.3. Има детаљнија знања о морфологији у ужем смислу и творби речи у српском језику (дели реч на творбене морфеме у 

сложенијим случајевима и именује те морфеме).  

2.СЈК.3.1.4. Има детаљнија знања о употреби падежа и глаголских облика; уме да анализира компликованије реченице грађене 

по различитим моделима; познаје специјалне независне реченице; познаје различита решења у вези с конгруенцијом.  

2.СЈК.3.1.5. Има основна знања о речницима и структури речничког чланка.  

2. Област КЊИЖЕВНОСТ  

2.СЈК.3.2.1. Чита, доживљава и самостално тумачи књижевноуметничка и књижевнонаучна дела из обавезног школског 

програма, као и додатне (изборне) и факултативне књижевноуметничке и књижевнонаучне текстове; током интерпретације 

поуздано користи стечена знања о стваралачком опусу аутора и књижевноисторијском контексту.  

2.СЈК.3.2.2. Влада књижевнотеоријском терминологијом и теоријска знања адекватно примењује у тумачењу 

књижевноуметничких и књижевнонаучних дела која су предвиђена школским програмом и других дела ове врсте различитих 

жанрова, изван школског програма.  

2.СЈК.3.2.3. У процесу тумачења књижевноуметничког и књижевнонаучног дела, одабира, примењује и комбинује адекватне 

методе унутрашњег и спољашњег приступа.  

2.СЈК.3.2.4. Уочава и тумачи поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевноуметничких и књижевнонаучних 

текстова у оквиру школске лектире и изван школског програма; процењује и пореди стилске поступке у наведеним врстама 

текстова.  

2.СЈК.3.2.5. Разуме основне елементе књижевности као дискурса (пореди нпр. присуство/одсуство приповедача, приповедни 

фокус, статус историјског и фиктивног итд.) у односу на остале друштвене дискурсе и та сазнања употребљава у тумачењу 

књижевних дела.  

2.СЈК.3.2.6. Приликом тумачења и вредновања књижевноуметничких и књижевнонаучних дела примењује и упоређује 

књижевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске књижевности.  

2.СЈК.3.2.7. Самостално уочава и тумачи проблеме и идеје у књижевном делу и своје ставове уме да аргументује на основу 

примарног текста и литерарно-филолошког контекста.  

2.СЈК.3.2.8. У тумачењу књижевног дела критички користи препоручену и самостално изабрану секундарну литературу 

(књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, теоријску).  

2.СЈК.3.2.9. На основу дела српске и светске књижевности (у обавезном и сопственом избору) и секундарне литературе шири 

читалачка знања, примењује стратегије читања које су усаглашене са типом књижевног дела и са читалачким циљевима 

(доживљај, истраживање, стваралаштво); развија језички, литерарни, културни и национални идентитет.  

3. Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА  

2.СЈК.3.3.1. Дискутује о сложеним темама из језика, књижевности и културе; дискутује о смислу и вредностима књижевних 

текстова и о сврси и вредностима неуметничких текстова користећи стручну терминологију.  
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2.СЈК.3.3.2. Излаже (у званичним ситуацијама, јавно и пред већим аудиторијумом) и пише о темама из области језика, 

књижевности и културе; има развијене говорничке (ораторске) вештине; претпоставља различите ставове аудиторијума и у 

складу с тим проблематизује поједине садржаје; препознаје и анализира вербалну и невербалну реакцију саговорника односно 

аудиторијума и томе прилагођава свој говор; слушајући говорника, процењује садржину и форму његовог говора и начин 

говорења.  

2.СЈК.3.3.3. Композиционо и логички складно пише стручни текст на теме из књижевности и језика, као и новински чланак.  

2.СЈК.3.3.4. Организује, класификује, уопштава и на сличан начин обрађује информације из књижевних и неуметничких текстова 

на основу задатог и/или самостално постављеног критеријума.  

2.СЈК.3.3.5. Продубљено критички промишља сложенији текст: процењује колико сложенији експозиторни текст успешно 

преноси информације публици којој је намењен, уочавајући које информације недостају; издваја доказну грађу на којој аутор 

аргументативног текста заснива своје ставове и одређује средства којима их износи; запажа ауторове грешке у закључивању и 

сл.  

2.СЈК.3.3.6. Процењује стилске поступке у књижевном и неуметничком тексту; пореди стилске поступке у два сложена текста 

(или више њих); тумачи њихову улогу у остваривању естетских и значењских одлика наведених врста текстова.  

2.СЈК.3.3.7. Изграђује свест о себи као читаоцу - развија читалачку ауторефлексију (разуме улогу читања у сопственом развоју; 

има развијену, критичку свест о својим читалачким способностима...).  

НАПОМЕНА: Због преклапања у више наставних тема/модула  образовни стандарди ће бити прецизније одређени у оперативним 

(месечним)  плановима. 

Начин остваривања програма  

УВОДНА ОБЈАШЊЕЊА  

Зависно од разреда и садржаја годишњи фонд часова наставе овог предмета распоређен је тако да је за подручје књижевност издвојено око 60%, а 

за друга два (језик и култура изражавања) око 40% часова.  

У оквиру тог фонда планирани садржаји се обрађују са око70% часова. Осталих 30% часова предвиђено је за понављање, утврђивање, вежбање и 

систематизовање програма.  

Циљ и задаци чине целину и остварују се током четири године - систематски и континуирано - у свим предвиђеним програмско-тематским 

подручјима и видовима рада.  

Сви садржаји распоређени су по разредима, подручјима, областима и темама уз примену начела поступности, корелације, интеграције и 

примерености узрасту.  

Садржаји књижевности конкретизовани су по разредима, сегментима (књижевност и лектира), а обухватају књижевнотеоријско и 

књижевноисторијско проучавање књижевноуметничких дела и књижевности жанровски распоређених.  

Подручје језик обухвата изучавање језика као система. У садржаје овог подручја уграђени су елементи опште лингвистике и правописа.  
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Подручје култура изражавања обухвата облике и врсте у области усменог и писменог изражавања (по разредима). У овој области планиране су 

говорне и писмене вежбе, домаћи задаци и писмени задаци, који треба да се раде наизменично ћирилицом и латиницом.  

Ради што успешније реализације бројних захтева и садржаја неопходна је и стална сарадња наставника српског језика и књижевности с 

наставницима других предмета (историје, сродних општестручних и ужестручних предмета), стручним сарадницима (школским библиотекаром - 

медијатекаром, педагогом, психологом) и органима (стручним активом и већима), родитељима ученика и међуопштинском (регионалном) 

просветно-педагошком службом; такође је корисна сарадња наставника и са одређеним институцијама (народном библиотеком, домом културе, 

биоскопом, локалним новинама, радио-станицом и др.).  

Квалитет и трајност знања, умења, вештина и навика ученика у многоме зависе од принципа, облика, метода и средстава који се користе у 

образовно-васпитном процесу. Због тога савремена настава српског језика и књижевности претпоставља остваривање битних задатака и садржаја 

програма уз максимално могућу мисаону активност ученика (субјеката у настави), поштовање одређених дидактичких принципа (посебно: свесне 

активности ученика, научности, примерености, поступности, систематичности и очигледности), као и адекватну примену оних наставних облика, 

метода, поступака и средстава чију су вредност утврдиле савремена пракса и методика наставе српског језика и књижевности (пре свега: разни 

видови групног и индивидуалног рада примерени могућностима ученика, методе - дијалошка, текстуално-графичке демонстрације и самосталних 

радова ученика, средства - уџбеници, приручници, разне врсте текстова и графичких приказа, графофолије, наставни и други филмови, радио и 

телевизијске емисије и сл.). Избор одређених наставних облика, метода, поступака и средстава условљен је, пре свега, наставним садржајем и 

циљевима (образовним, васпитним и функционалним), које треба остварити на једном часу српског језика и књижевности.  

Редовна настава српског језика и књижевности изводи се у специјализованим учионицама и кабинетима за овај предмет, који треба да буду 

опремљени у складу са нормативима за средње стручне школе. Делимично, она се организује и у другим школским просторијама (библиотеци - 

медијатеци, читаоници, аудиовизуелној сали и сл.).  

У настави српског језика и књижевности користе се одобрени уџбеници и приручници и библиотечко-информацијска грађа од значаја за 

остваривање задатака и садржаја програма овог предмета, односно за систематско оспособљавање ученика за самостално коришћење разних 

извора сазнања у настави и ван ње.  

Програм обезбеђује адекватнији однос између часова обраде и других типова часова. Створени су предуслови за креативно испољавање 

наставника и прилагођавање васпитно-образовног рада различитим ситуацијама у пракси, као и за појачавање стваралачке сарадње наставника и 

ученика.  

КЊИЖЕВНОСТ  

Ово програмско-тематско подручје обухвата најзначајнија дела из српске и светске књижевности, која су распоређена у књижевноисторијском 

континуитету од старог века до данас.  

Од историјског континуитета одступа се само у поглављу лектира.  

Наставник српског језика и књижевности у средњим стручним школама полази од претпоставке да је ученик у основној школи стекао основна 

знања:  
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- из теорије књижевности: тема, мотив, фабула; лик, карактер; структура прозног књижевног дела; књижевни родови и врсте;основна 

језичкостилска изражајна средства; усмена и писана књижевност; структура лирске песме; стих, строфа, рима, ритам; структура драмског дела; 

дијалог, монолог, драмска врста, драма и позориште, филм, радио-драма, телевизијска драма;  

- из основа сценске и филмске културе: слика, реч, звук, филмска музика, ситуација, радња, јунаци филма, елементи филмског израза, филмске 

врсте, од синопсиса до сценарија; филм, телевизија, књижевност (сличност и разлике).  

Са стеченим знањима, која се у програму средњих стручних школа проширују и продубљују, ученик може активно да учествује у интерпретацији 

књижевног дела.  

Интерпретативно-аналитички методички систем је основни вид наставе књижевности и њега треба доследно примењивати приликом упознавања 

ученика са изабраним књижевним делима која су предвиђена програмом. Наравно, не треба очекивати да се сва програмом предвиђена дела 

обрађују на нивоу интерпретације као најпотребнијег аналитичко-синтетичког приступа књижевном делу. Наставник треба да процени на којим 

ће делима радити интерпретацију, а на којим осврт, приказ или, пак, проблемско-стваралачки методички систем.  

Нема сумње да овакав програм књижевности у средњим стручним школама повремено тражи и примену експликативног методичког система када 

се мора чути наставникова реч, и то најчешће приликом давања информација о епохама које се проучавају, као и у свим другим ситуацијама у 

којима наставник не може рачунати на ученикова предзнања (на пример: основне информације о почецима писмености, да је његов говор модел 

правилног, чистог и богатог језика каквом треба да теже његови ученици).  

Књижевна дела из програма лектира имају равноправан третман са делима из обавезног програма књижевности и обрађују се по истом 

методичком систему. Треба напоменути да се из лектире која је дата по избору ученика и наставника не морају обрадити сви писци, већ 

књижевно дело оног писца за које се опредељују ученици и наставник.  

ЈЕЗИК  

Програм наставе језика у средњим стручним школама конципиран је тако да омогући ученицима стицање знања и о језику као друштвеној појави 

и о језику као систему знакова. Циљ је да ученици, поред знања о свом матерњем језику, стекну и опште лингвистичка односно 

социолингвистичка знања неопходна образованом човеку. Ова општа знања су функционално повезана са наставом матерњег језика. Главни део 

тих знања обрађује се у сегменту општи појмови о језику (на почетку програма за први и на крају програма за четврти разред). Као у уводном 

делу сегмента књижевни језик (у првом разреду) и сегменту језички систем и науке које се њиме баве; али се општи појмови обрађују и током 

целе наставе - у вези са одговарајућим партијама о српском као матерњем језику. Инсистирање на једном теоријски и методички вишем нивоу 

изучавању језичких појава даје нови квалитет настави која обухвата и знања с којима су се ученици сретали у основној школи. Ова знања, поред 

своје општеобразовне вредности и значаја за олакшавање и побољшавање наставе српског језика, треба да послуже и лакшем савлађивању 

градива из страних језика.  

У сегменту програма посвећеног организацији и функционисању језичког система не обрађују се само чисто граматички аспекти језичког система 

већ се обухватају и функционални аспекти. Зато су, између осталог, у синтаксу унети и елементи лингвистике текста и граматике. Посебан је 

значај дат лексикологији (која се надовезује на део о творби речи), и то не само да би ученици стекли више знања о речничком благу свога језика 

него и да би развили правилан однос према разним појавама у лексици.  
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У обради свих сегмената програма треба се надовезивати на знања која су ученици стекли током претходног школовања. Међутим, овде није реч 

о простом обнављању и утврђивању раније стечених знања, него о добијању целовите слике о српском језику, и као што је већ речено, о усвајању 

једног квалитативно вишег приступа проучавању језичке организације и језичких законитости.  

Веома је важно да се настава језика повеже са осталим деловима овог наставног предмета. Наиме, ова настава пружа лингвистичка знања која ће 

бити подлога за тумачење језика и стила књижевних дела, с тим што ова дела пружају и одговарајући материјал за уочавање естетске функције 

језика. С друге стране, настава језика се мора повезати и са наставом културе изражавања. Тиме ће лингвистичка знања (о акценатском систему, 

творби речи, лексикологији, синтакси итд.), као и проучавање правописа, допринети да ученици боље и поступније усвоје књижевнојезичку 

норму и да побољшају своје изражајне способности.  

КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА  

Вежбе у усменом изражавању треба у средњим стручним школама да дају одређени степен правилне артикулације, дикције, интонације, ритма и 

темпа у читању и казивању лирског, епског и драмског текста. Ове се вежбе, по правилу, реализују у току обраде књижевног текста на тај начин 

што ће наставник, директно, својим читањем, говорењем или уз помоћ снимка, анализирати одговарајуће елементе правилног усменог 

изражавања како би их ученици уочили. Стечена сазнања трансформишу се у вештине и умења на тај начин што ученици интерпретирањем 

књижевних текстова настоје да сами достигну одговарајући степен вештине и умења ове врсте. Стечене способности се даље увежбавају 

различитим облицима усменог изражавања ученика (извештавање, расправљање, реферисање и др.). Већина предвиђених облика ове наставе 

непосредно се укључује у наставу књижевности или примене за израду писмених састава.  

 Диференцирање функционалних стилова ваља обављати на узорцима које је наставник одабрао. Да би ученик био оспособљен да свој језик и 

начин изражавања подеси врсти писменог састава (излагања), треба да напише конкретан састав (припреми излагање). Вежбе ове врсте треба 

понављати све док сваки ученик не буде оспособљен да се служи одређеним облицима изражавања. Да би се постигао већи наставни учинак, 

корисно је наћи неопходну психолошку мотивацију. Због тога ученике треба обавестити не само о коначном циљу који се жели постићи 

одређеним системом вежбања него и о сврсисходности појединих парцијалних вежбања која чине интегралну целину. Тако, на пример, ако су 

ученици обавештени да ће следећи писмени задатак бити у форми расправе или приказа, онда и конкретне вежбе треба да буду подређене том 

циљу. Наставник ће на одабраном моделу конкретног облика изражавања показати ученицима његове битне карактеристике, подразумевајући ту 

и примереност језика и стила. После тога ученици у форми домаћег задатка чине прве покушаје да самостално напишу састав одређене врсте. 

Читањем и коментарисањем домаћих задатака ученици се даље оспособљавају у писменом изражавању и овладавању одређеним врстама састава. 

Када је наставник стекао утисак да су сви ученици релативно овладали одређеном врстом писменог изражавања, утврђује час израде школског 

писменог задатка. Резултати таквог поступка показују се у школском писменом задатку, па се на основу њих планира даљи рад на усавршавању 

културе изражавања ученика. Ако више ученика не постигне одређени успех, цео се процес понавља.  

Оквирни број часова који је предвиђен за усмено и писмено изражавање означава укупно време, а не и број вежби у току наставне године 

(препоручује се организовање већег броја краћих вежби с прецизно одређеним циљевима).  

Током наставне године ученицима се дају писмени задаци (у складу са облицима и врстама наведеним у програму културе изражавања). По 

правилу, наставник је обавезан да прегледа и анализира задатке свих ученика. Одабрани задаци (не само најуспешнији) читају се и коментаришу 
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на часу (делу часа). Поред писмених, у складу са захтевима програма, наставник даје ученицима и друге врсте конкретних домаћих задатака 

(усмених, практичних - примерених могућностима ученика и њиховој оптерећености разним обавезама).  

Израда школског писменог задатка, по правилу, траје један час. Изузетно, кад то поједини облици писменог изражавања изискују, израда задатака 

може трајати и дуже од једног часа.  

 

 

 

 

Образовни профил: Електротехничар рачунара 

Предмет: енглески језик 

Разред: Трећи 

Службени гласник РС-Просветни гласник: („Службени гласник РС”, бр. 88/17 и 27/18 – др. закон) 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 68 / / / 68 

Недељни 2 / / / 2 

Циљ и задаци предмета 

Циљ:   

Ученици: 

- развијају језичке вештине: слушање, читање, говор, писање у оквиру теме  

- активирају и развијају речник у оквиру теме 

- изражавају *комуникативне функције  у оквиру теме 

- стичу и примењују *знања о језику  у оквиру теме 

*  Комуникативне функције 

      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 
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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 изражавањеслагања и неслагања 

17. Тражење и давање дозволе 

18. Исказивање честитки 

19. Исказивање препоруке 

20. Изражавање хитности и обавезности 

21. Исказивање сумње и несигурности 

* Знања о језику 

 I РЕЧЕНИЦА 

- Сви типови упитних реченица 

- Директна и индиректна питања 

- Индиректни говор: само рецептивно -изјаве са променом глаголских времена 

- Одређене релативне клаузе 

II ИМЕНИЧКА ГРУПА 

1. Члан (Разлике између одређеног и неодређеног члана у ширем контексту)  

2. Именице (Бројиве и небројиве именице)  

      3. Заменички облици  -заменице  -  детерминатори 

     4. Придеви  (Обновити компарацију придева) 

     5. Бројеви  (Обновити просте и редне бројеве ) 

III ГЛАГОЛСКАГРУПА 

1. Глаголи 

- Обновити разлику у употреби  Present Simple, Present Continuous; Past Simple, Past Continuous  

- Обновити све употребе Present Perfect  
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- Past perfect  

- Used to 

- Обновити и утврдити начине за изражавање будућности, планова у будућности (going to, will)  

      - Модални глаголи: should, must, will, may, might  

      - Пасивне конструкције – садашње и прошло време – the Present Simple, Past Simple (продуктивно и рецептивно),  

      - Present perfect passive (рецептивно) 

      2 . Предлози, најчешћи предлози за оријентацију у времену и простору. 

      3. Кондиционал први и други (и рецептивно и продуктвно) 

Задаци: 

Оперативни задаци на нивоу језичких вештина  

СЛУШАЊЕ   Оспособљавање ученика за разумевање усменог говора. 

ЧИТАЊЕ   Оспособљавање ученика за функционално читање и разумевање различитих, узрасно и садржајно примерених врста текстова ради 

информисања, извршавања упутстава и остварења естетског доживљаја (читање ради личног задовољства).  

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

ПИСАЊЕ   Оспособљавање ученика за писање краћих текстова различитог садржаја. 

СОЦИОКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА   Стицање и овладавање социокултурним компетенцијама неопходним за писану и усмену употребу 

језика. 

МЕДИЈАЦИЈА И ПРЕВОЂЕЊЕ   У ситуацији када посредује између особа (вршњака или одраслих) које не могу да се споразумевају, у 

неформалним ситуацијама, сажимајући и делом преводећи,  ученик може да користи  усмену медијацију или писану медијацију и превођење. 

Активности наставника: 

-  Даје упутства и објашњења ученицима, бележи и благовремено обавештава ученике о њиховом напретку. 

Активности ученика: 

- Разуме разговетан говор или краћи текст о теми.  

- Учествује у разговору о теми. 

- Може да напише или каже кратке одговоре на питања из дате теме. 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  по 

теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Животне приче и догађаји  

2.СТ.1.5.2 

2.СТ.2.5.2 

2.СТ.1.4.2 

Ученик ће на крају  уводног часа бити упознат са 

начином рада и уџбеницима које ће користити. 

На крају наставне теме ученик ће бити у стању да: 

Српски језик и 

књижевност 21 11 10 
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2.СТ.2.4.2 

2.СТ.1.2.5 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.1.4 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.4.4 

опише нечији изглед, разуме чланак о различитим 

идеалима лепоте у различитим деловима света, 

говори о идеалима лепоте и моди, препозна и 

употреби граматичке јединице: present simple and 

continuous, verb patterns, примени знање стечено 

на часовима на конкретним примерима кроз 

вежбу, уз помоћ модела напише неформално 

писмо. 

Ученик ће бити у стању да: на основу урађене 

контролне вежбе сагледа у којој мери је савладао 

наставне јединице обрађене и утврђене на  

претходним часовима. 

2. 
Свакодневни живот 

младих 

2.СТ.1.5.2 

2.СТ.2.5.2 

2.СТ.1.4.2 

2.СТ.2.4.2 

2.СТ.1.2.5 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.1.4 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.4.4 

На крају наставне теме ученик ће бити у стању да: 

разуме текст о путовањима, говори о путовањима, 

препозна и употреби граматичке 

јединице:narrative tenses, used to and would, 

примени знање стечено на часовима на 

конкретним примерима кроз вежбу, уз помоћ 

модела напише причу о путовању. 

Ученик ће бити у стању да: на основу урађеног 

писменог задатка сагледа у којој мери је савладао 

наставне јединице обрађене и утврђене на  

претходним часовима, на основу урађене 

исправке писменог задатка сагледа грешке које је 

правио и научи оно што није знао. 

На крају наставне теме ученик ће бити у стању да: 

разуме текст о срећи, говори о срећи и срећном 

животу, препозна и употреби граматичке 

јединице: past simple and present perfect, present 

perfect continuous, примени знање стечено на 

часовима на конкретним примерима кроз вежбу, 

уз помоћ модела напише писмо пријатељу. 

Српски језик и 

књижевност 

20 9 11 
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3. Друштво и породица 

2.СТ.1.5.2 

2.СТ.2.5.2 

2.СТ.1.4.2 

2.СТ.2.4.2 

2.СТ.1.2.5 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.1.4 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.4.4 

Ученик ће бити у стању да: на основу урађеног 

писменог задатка сагледа у којој мери је савладао 

наставне јединице обрађене и утврђене на  

претходним часовима, на основу урађене 

исправке писменог задатка сагледа грешке које је 

правио и научи оно што није знао. 

На крају наставне теме ученик ће бити у стању да: 

разуме текст о бандама тинејџера, говори о 

бандама, препозна и употреби граматичке 

јединице: first and second conditional, modals of 

obligation, prohibition and permission, should and 

ought to, примени знање стечено на часовима на 

конкретним примерима кроз вежбу, уз помоћ 

модела напише писмо редакцији у коме говори о 

свом мишљењу о чланку које је прочитао у тим 

новинама.. 

Ученик ће бити у стању да: на основу урађене 

контролне вежбе сагледа у којој мери је савладао 

наставне јединице обрађене и утврђене на  

претходним часовима. 

Ученик ће бити у стању да: сагледа у којој мери је 

савладао наставне јединице обрађене и утврђене 

на  претходним часовима. 

Српски језик и 

књижевност 

17 7 10 

4. Језик струке 

2.СТ.2.2.5 

 

2.СТ.2.5.2 

2.СТ.2.3.5 

 

Ученик ће бити у стању да: прочита и преведе 

текстове о својој струци, одговори на питања о 

текстoвима обрађеним на  часовима чија је тема 

језик струке, преприча текстове, употреби речи 

везане за језик струке у конкретним примерима. 

Српски језик и 

књижевност 

10 6 4 

Начини 

оцењивања 

усменим путем, контролна вежба, 

писмени задатак, посматрање 

активности на часу 

                                                                     Укупно: 68 33 35 
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Образовни стандарди: 

• 2.СТ.1.5.2 Саставља кратке, разумљиве реченице користећи једноставне језичке структуре. 

• 2.СТ.2.5.2 Правилно разуме и користи већи број сложенијих језичких структура. 

• 2.СТ.1.4.2 Пише приватно писмо о аспектима из свакодневног живота (нпр. Описује људе, догађаје, места, осећања). 

• 2.СТ.2.4.2 У приватној преписци, тражи или преноси информације, износи лични став и аргументе 

• 2.СТ.1.2.5 Разуме кратке адаптиране одломке књижевних дела, и друге поједностављене текстове који се односе на 

цивилизацијске тековине, културу и обичаје свог и других народа. 

• 2.СТ.1.3.7 Излаже једноставне, блиске садржаје у вези са културом и традицијом свог и других народа. 

• 2.СТ.1.1.4 Схвата смисао прилагођеног аудио и видео записа у вези с темама из свакодневног живота (стандардни говор, 

разговетни изговор и спор ритам излагања 

• 2.СТ.1.4.4 Пише једноставне текстове према моделу, уз помоћ илустрација, табела, слика, графикона, детаљних 

упутстава. 

• 2.СТ.2.2.5 Проналази специфичне појединости у дужем тексту са претежно сложеним структурама, у коме се износе 

мишљења, аргументи и критике(нпр. новински чланци и стручни текстови). 

• 2.СТ.2.3.5 Излаже већ припремљену презентацију о темама из свог окружења или струке. 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

1. слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом који чита наставник или који ученици чују са звучих записа;. 

2. рад у паровима, малим и великим групама (мини-дијалози, игра по улогама, симулације,  итд.); 

3. мануалне активности (израда паноа, презентација, зидних новина, постера за учионицу или родитеље и сл.); 

4. дебате и дискусије примерене узрасту (дебате представљају унапред припремљене аргументоване монологе са ограниченим трајањем, док 

су дискусије спонтаније и неприпремљене интеракције на одређену тему); 
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Образовни профил: Електротехничар рачунара 

Предмет: Физичко васпитање 

Разред: Трећи 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи  68   68 

Недељни  2   2 

 

Циљ и задаци предмета 

 

Циљ:  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 специфичним 

условима живота и рада. 

 

Посебни циљеви предмета: 

 

• 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. 
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Активности наставника:  

Уупознаје ученике са циљевима и исходима наставе / учења, планом рада и начинима оцењивања; даје информације о наставној јединици, 

демонстрира је, прати вежбање ученика, континуирано прати њихов рад и напредак и оцењује их , организује групна такмичења ученика 

Активности ученика:  

Прате  усмено излагање наставника, прате презентовање градива и демонстрацију наставних јединица, вежбају, постављају питања, 

демонстрирају савладано градиво, учествују у групним такмичењима 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. 

Здравствена култура и 

физичка активност, као 

основа за реализовање 

постављених циљева и 

исхода;  

 

 

- По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

- 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. 

Екологија, 

биологија 

2 2 / 

2. 

Развој моторичких и 

функционалних способности 

човека, као основа за 

реализовање постављених 

циљева и исхода  

 

- По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

- 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, 

Екологија, 

биологија 

4 / 4 
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пливања и спортских игара за развој: 

снаге, брзине, издржљивости, гипкости, 

спретности и окретности; 

3. 

Усвајање знања, умења и 

вештина из спортских грана и 

дисциплина као основа за 

реализовање постављених 

циљева и исхода 

Атлетика 

 

 

- По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

-  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 

Екологија, 

биологија 

14 / 14 

4. 
Спортска гимнастика: 

(Вежбе на справама и тлу) 
 

- По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

- 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 

Екологија, 

биологија 

10 / 10 

5. 
Спортска игра (по избору) 

 
 

- По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да:  

- 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 

Екологија, 

биологија 

32 / 32 
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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 

активностимаи 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 
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другова и реагује на њега, шири дух 

пријатељства, буде истрајан је у својим 

активностима. 

- Се правилно односи према окружењу у 

којме вежба, рекреира се и бави се 

спортом, што преноси у свакодневни 

живот; 

6. 

Физичка, односно спортска 

активност: у складу са 

могућностима школе. 

 

 

- По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да:  

- Учествује на школском такмичењу и у 

систему школских спортских такмичења. 

 

6 / 6 

Начини 

оцењивања 

Праћење напретка ученика 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  

                                                                     Укупно: 68 2 66 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

 

• 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 позитиво 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 
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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.  

• 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 ; 

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. 
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• 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). 

ПОСЕБНЕ АКТИВНОСТИ 

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

-   Два целодневна излета са пешачењем 

- Iразред до 12км (укупно у оба правца); 

- IIразреддо 14 км (укупно у оба правца); 

- IIIразредdo 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. 
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Образовни профил: Електротехничар рачунара 

Предмет: Математика 

Разред: Трећи 

Службени гласник РС-Просветни гласник: бр. 88/17 и 27/18  

 

Годишњи и недељни фонд часова   

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок настава Укупно 

Годишњи 102 / / / 102 

Недељни 3 / / / 3 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ наставе математике је да ученици усвоје знања, развију вештине, формирају ставове потребне за схватање појава и законитости у природи, 

решавање разноврсних задатака из струке и свакодневног живота, наставак математичког образовања и самообразовања и развијање личности 

ученика. 

Задаци наставе математике су: 

- 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 простори разумевање узајамних односа геометријских фигура 

- Развијање систематичности, уредности, прецизности, темељности, истрајности, критичности у раду; 

- Оспособљавање за примену стечених знања како у математици тако и у осталим предметима; 

- Формирање математичке културе која подразумева свест о универзалности и примени математике и математичког начина мишљења; 

- Развијање способности потребних за решавање проблема и нових ситуација у процесу рада и свакодневном животу. 

Активности наставника: 

- редовно пратити рад и залагање ученика на часу, 

- водити рачуна о индивидуализацији приступу ученику, 

- подстицати ученике да опажају, примењују, препознају, упоређују, изводе закључке,  повезују знања са другим областима и другим 

предметима, решавају проблеме, практично примењују омогућити подстицајну средину за рад и учење, 

- охрабрује, помаже и подстиче ученике, 

- инсистирати на систематичности у раду и поштовању принципа и правила рада, 
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- инсистирати на практичној примени стечених знања, 

- оцењивањем мотивисати ученике за учење, 

- оцењивањем проценити ниво постигнућа ученика. 

Активности ученика: 

- активан приступ при излагању новог градива и изради задатака на часу, 

- практична примена стечених знања, 

- активно учешће у раду, 

- самопроцењивање напретка,  

- навести очекиване активности ученика с обзиром на тему ( запажа, упоређује, примењује, повезује, решава проблем, организује, 

повезује знања са другим областима, ослања се на претходно искуство.... ). 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Геометрија 2.МА.1.2.1 

- Разликује основне и изведене геометријске 

појмове; 

- Дефинише суседне, упоредне, унакрсне, 

комплементне и суплементне углове; 

- Наводи и примењује везу између углова са 

нормалним и паралелним крацима; 

- Наводи и примењује релације за унутрашње и 

спољашње углове; 

- Дефинише појам симетрале дужо. Симетрале 

угла, тежишне дужи и средње линије троугла; 

- Конструише симетралу дужи, угла, висине 

троугла; 

- Конструише значајне тачке троугла; 

- Наводи својство тежишта; 

- Наводи и примењује основна својства и 

једнакости у једнакостраничном и једнакокраком 

троуглу; 

Стручни  

предмети 
18 7 11 
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- Разликује различите врсте четвороугла, наводи и 

примењује њихове особине; 

- Формулише и примењује Талесову теорему на 

поделу дужи; 

- Наводи ставове о сличности троугла; 

- Примењује ставове о сличности на рачунање 

непознатих елемената у једноставнијим 

задацима; 

2. Полиедри 

2.МА.1.2.2. 

2.МА.1.2.3. 

2.МА.2.2.2. 

 

- Примени образац за израчунавање обима и 

површине равних фигура; 

- Разликује пет правилних полиедара; 

- Примењује образце за површину и запремину 

призме; 

- Примењује образце за површину и запремину 

пирамиде; 

- Примењује образце за површину и запремину 

зарубљене пирамиде; 

- Уочава равне пресеке призме, пирамиде и 

зарубљене пирамиде и рачуна њихову површину; 

- Рачуна површину и запремину сложеног тела; 

Стручни   

предмети 
14 5 9 

3. Обртна тела 
2.МА.1.2.3. 

2.MA.2.2.2. 

- објасни како настају ваљак, купа, сфера и лопта  

- примени одговарајуће формуле и израчуна 

површине и запремине обртних тела;  

- реши једноставнији проблемски задатак са 

описаним и/или уписаним телом ; 

Физика, 

,стручни 

предмети 

Основе 

електротех. 

10 4 6 

5. 
Аналитичка 

геометрија у равни 

2.МА.1.2.4 

2.МА.1.2.5. 

2.МА2.2.3 

2.МА.3.2.3.  

2.М.2.1.8. 

 

- реши једноставније задатке Гаусовом методом ( 

једначину 3*3); 

-  зна да нацрта Декартов правоугли координатни 

систем и у њему представи тачку;  

- израчуна растојање између две тачке,израчуна 

обим и површину троугла ако су дате координате 

његових темена;  

Стручни  

предмети 
26 10 16 
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- разликује екплицитног облика и општи облик 

једначине праве 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 круга у 

екплицитни ; 

- каже какав је положај круга у Декартовом 

координатном систему и колики му је 

полупречник;  

- испита међусобни положај праве и круга ; 

- одреди тангенту круга из задатих услова;   

- одреди међусобни положај два круга;  

- зна дефиницију елипсе и њен канонски облик;  

- одреди тангенту елипсе из задатих услова-

једноставнији примери ; 

- препознаје остале криве другог реда (хиперболу 

и параболу) ; 

6. 
Низови 

 

2.МА.1.3.1. 

2.МА.2.3.1 

2.МА.2.3.2 

- препозна низ и уме да га настави (једноставнији 

примери);  

- препозна аритметички низ, зна шта су n и d и 

како се записује општи члан низа;  

- израчуна збир првих n чланова аритметичког 

низа ; 

- препозна геометријски низ, зна шта су n и d и 

стручни 

предмети 
15 6 9 
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како се записује општи члан низа 

- израчуна збир првих израчуна збир првих n 

чланова геометријског ; 

- наведе особине конвергентних чланова 

геометријског низа;  

- дефинише појам граничне вредности низа ; 

- изводи једноставне доказе применом 

математичке индукције; 

7. 

Елементи 

финансијске 

математике 

2.МА.1.4.6. 

- примени каматни рачун од сто (време дато у 

данима, месецима, годинама); 

- Објасни појам менице  и у којим условима се 

употребљава; 

- Примени прост каматни рачун на обрачунавање 

камате код штедних улога и потрошачких 

кредита; 

- Дефинише појам сложеног каматног рачуна; 

- Покаже разлику између простог и сложеног 

каматног рачуна на примерима 

 7 3 4 

 
Писмени задаци са 

исправком 
   12 / 12 

Начини 

оцењивања 

1.усмену проверу знања 

2.писмену провера 

знања 

3. тестове знања 

4.праћење активности 

на часу. 

Укупно:: / 102 37 65 

 

Образовни стандарди: 

2.МА.1.2.1.* Разуме концепте (подударности) и сличности геометријских објеката, симетрије,  

                    (транслације и ротације у равни). 

2.МА1.2.2. Израчунава и процењује растојања, обиме и површине геометријских фигура у равни користећи формуле. 
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2.МА.1.2.3. Израчунава и процењује површине и запремине геометријских тела у простору, користећи формуле. 

2.МА.2.2.2. Уочава равне пресеке геометријских фигура у простору и рачуна њихову површину. 

2.М.2.1.8.Решава проблеме који се своде на системе линеарних једначина са највише три непознате. 

2.MA.1.2.4. Користи координатни систем за представљање једноставних геометријских објеката у равни. 

2.МА.1.2.5 Препознаје криве другог реда. 

2.МА.2.2.3 Решава једноставне проблеме користећи једначину праве и криве другог реда. 

2.МА.3.2.3 Решава проблеме користећи једначине кривих другог реда и њихових тангенти у координатном систему. 

2.МА.1.3.1. Препознаје правилност у низу података (аритметички и геометријски низ,...), израчунава чланове који недостају, као и суму коначног 

броја чланова низа. 

2.МА2.3.1 Решава проблеме користећи својства аритметичког и геометријског низа,примењује математичку индукцију и израз за суму 

бесконачног геометријског низа у једноставним  случајевима. 

2.МА2.3.2 Разуме концепт конвергенције низа и израчунава граничну вредност низа у једноставним случајевима. 

2.МА.1.4.6. Примењује основна математичка знања за доношење финансијских закључака и одлука. 

Начин остваривања програма :  

Настава се изводи са целим одељењем у учионици . 

Поред обавезних писмених  задатака реализују се и писмене провере знања у облику тестова и контролних вежби.  

У реализацији садржаја програма  

поред традиционалних метода  дијалошка са фронталним  

обликом рада  комбинују се и различите методе активног учења, учење кроз пажљиво  

конструисане активности,  учење кроз рад, извршавање задатака и личну акцију која треба да доведе  до постављених исхода на основу којих се 

врши вредновање рада ученика. 
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Образовни профил: Техничар за компјутерско управљање 

Предмет:Грађанско васпитање 

Разред: Трећи 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 37 / / / 37 

Недељни 1 / / / 1 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ:Циљ часа је да се кроз разговор са ученицима покаже како функционише грађанска иницијатива. 

Задаци:изношење предлога грађана 

  -дискусија о предлозима грађана 

  -гласање о предлозима грађана 

 

Ред. 

број 

теме/мо

дула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 

Исходи по наставној 

теми/модулу 
Корелација 

Број 

часова  

по 

теми/мо

дулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1-5 

Демократија и политика 

-Уводни час 

-Демократија и демократско 

одлучивање 

-Грађански живот,политика и власт 

-Ограничена власт 

-Подела власти 

 

Ова тематска целина је 

посвећена појму и култури 

људских права као и улози 

грађана у залагању за 

остваривање тих права 

Социологија 7  

Обрадан

овоггр

адива 
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6-14 

Грађанин и грађанско друштво 

-Појам грађанин/ грађанка 

-Грађанин/грађанке и поштовање  

закона 

-Упознавање са радом локал. власти 

и самоуправе 

-Грађанско и цивилнодруштво 

-Карактеристике цивилног друштва 

-Однос цивилног друштва и државе 

-Грађански активизам за и против 

-Препоставке грађ. друштва 

  Социологија 8  

Обрадан

овоггр

адива 

15-26 

Грађанска и политичка права и право 

на грађ. иницијативу 

-Људска права I 

-Људска права II 

-Грађани моје општине I 

-Грађани моје општине II 

-Грађанска иницијатива 

-Грађанска иницијатива 

(формулисање) 

-Грађанска иницијатива 

(презентација и анализа рада са 

групом) 

-Грађанска иницијатива (формални 

предлог) 

-Скупштина –припреме и заседање 

-Скупштина- заседање 

-Удружења грађана-право на 

самоорганизовање 

-Удружења грађана-упознавање са 

радом локал. удружења 

 

Ова тематска целина је 

посвећена појму и култури 

људских права као и улози 

грађана у залагању за 

остваривање тих права 

Социологија 12   
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26-37 

Планирање конкретне акције 

-Планирање локалне акције-избор 

проблема 

-Планирање локалне акције-кораци у 

планирању 

-Планирање локалне акције-

прикупљање података, форм. Право 

-Планирање локалне акције-план 

надгледања и оцена успеха 

-Планирање локалне акције- 

одређивање циљ.  група, анализа 

окружења и подручја 

-Планирање локалне акције- 

осмишљавање поруке и одабир 

канала комуникације 

-Планирањелокалнеакције-

прикупљањесредстава и 

планактивности 

-Планирање локалне акције- 

припрема за јавну презентацију 

-Планирање локалне акције- јавне 

презентације у школи 

-Шта носим са собом 

   10   

Начини 

оцењивања 
 Укупно: 37   
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Образовни профили: Техничар за компјутерско управљање 

Предмет: Верска настава –Православни катихизис 

Разред: Трећи 

Службени гласник РС - Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 37 \ \ \ 37 

Недељни 1 \ \ \ 1 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ: наставе у трећем разреду јесте да се ученицима аргументовано предочи да је Исус Христос једини спаситељ створеног света зато што је 

само у његовој личности остварена заједница стварне природе с Богом. 

Задаци: наставе православног катихизиса су да ученици: 

стекну свест о томе да је Тајна Христова циљ стварања света; 

 уоче да је првородни грех променио начин остварења циља због кога је свет створен, али не и сам циљ; 

запазе да се Тајна Христова поистовећује са Литургијом; 

уоче да апостолским прејемством, посредством Духа Светога, преко Литургије и као Литургија, будуће Царство Божије улази у историју; 

запазе разлику између иконографског приказивања распећа и васкрсења Христовог у православној и ренесансној традицији.  

 

Активности наставника: 

 

Излаже наставну јединицу усмено, презентује градиво презентацијом, прати рад ученика, припрема наставне материјале, саставља задатке за рад, 

прати рад ученика, процењује њихове активности и постигнућа и оцењује их. 

 

Активности ученика: 

 

Прате  усмено излагање наставника, прате презентовање градива и наставних јединица, вежбају са припремљених наставних материјала, 

постављају питања ,презентују савладано градиво. 
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Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Увод  

Ученик ће моћи да сагледа садржаје 

којима ће се бавити настава Православног 

катихизиса у току 3. године 

средњошколског образовања; моћи да 

уочи какво предзнање градива 

Православног катихизиса има из 

обрађеног у претходном разреду; бити 

мотивисан да похађа часове православног 

катихизиса. 

 

1 1 0 

2. 
Христос истинити Бог 

и истинити Човек 
 

Ученик ће моћи ће разуме значење израза 

Нови Адам, Месија и Емануил, Логос; 

моћи да изложи зашто је Исус Христос 

као посредник између Бога и човека 

једини Спаситељ света; моћи да у прологу 

Јеванђеља по Јовану укаже на места у 

којима се говори о Богу као Логосу; моћи 

у основним цртама да опише зашто је 

могуће да се у новозаветној Цркви 

представља Бог; моћи да наведе основне 

разлике између слике и иконе. 

Српски језик и 

књижевност 

Историја 

Ликовна култура 

Музичка 

култура 

Екологија 

Грађанско 

васпитање 

Физика 

5 4 1 

3. 
Приближило се 

Царство Божје... 
 

Ученик ће моћи да закључи да је Царство 

Божје заједница са Христом; моћи да 

увиде актуелност Христове проповеди; 

знати да је Христова делатност и 

проповед позив свима у Царство Божје; 

моћи да увиде како поуке из Христове 

проповеди могу да примене на сопствени 

живот 

Српски језик и 

књижевност 

Историја 

Ликовна култура 

Музичка 

култура 

Екологија 

Грађанско 

7 5 3 
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васпитање 

Социологија  

Филозофија  

Физика 

4. 
Где је Христос ту је и 

Царство Божје 
 

Ученик ће моћи да повеже догађај 

Преображења са литургијском песмом 

«Видјехом свјет истиниј...»; моћи да 

разуме да је свака заједничка трпеза израз 

заједништва; моћи да разуме да Христос 

Тајном Вечером установљује начин на 

који ће остваривати заједницу са својим 

ученицима у све дане до свршетка века; 

моћи да разуме да сва радост хришћанске 

вере извире из свести о победи над смрћу 

и Христовом сталном присуству; моћи да, 

причешћујући се, доживљава себе као 

учесника Тајне Вечере; моћи да у основим 

цртама изложи смисао Христовог 

страдања и смрти; моћи да објасни да се 

Христос вазноси на небо да би узнео 

људску природу Оцу; моћи да разуме да 

се Христос вазноси на небо да би наша 

вера у Христа била слободна(а не 

изнуђена); знати да је општење са 

Христом и данас могуће у заједници Духа 

Светога – у Цркви. 

Српски језик и 

књижевност 

Историја 

Ликовна култура 

Музичка 

култура 

Екологија 

Грађанско 

васпитање 

Социологија  

Филозофија  

Физика 
9 7 2 

5. Мој живот у Христу  

Ученик ће моћи да разуме да покајање 

(преумљење) значи постављање Царства 

Божјег за приоритет живота; моћи да 

разуме да покајање подстиче човека да 

тражи Царство Божје; знати да истински 

однос са Богом не сме бити 

Српски језик и 

књижевност 

Историја 

Ликовна култура 

Музичка 

култура 

5 4 1 
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формалистички; бити свестан значаја 

испуњавања Христових заповести у свом 

животу; схватити да се учешћем на 

Литургији учествује у Царству Божјем 

Екологија 

Грађанско 

васпитање 

Социологија  

Филозофија  

Физика 

6. 
Светотајински живот 

Цркве 
 

Ученик ће моћи на основном нивоу 

да тумачи новозаветна 

сведочанства о значају Крштења; 

моћи да схвати да је Крштење 

прихватање 

позива на светост; моћи да објасни да 

Миропомазање значи примање дарова 

Светог Духа за служење у Цркви; моћи да 

схвати да су исповест и покајање 

повратак у наручје Очево и заједницу 

Цркве; знати да су службе у Цркви дарови 

Духа Светога; моћи да међусобно 

разликује различите службе у Цркви 

(епископ, свештеник, ђакон, лаик) и увиди 

њихову повезаност; бити свестан да све 

Тајне свој смисао добијају у Литургији. 

Српски језик и 

књижевност 

Историја 

Ликовна култура 

Музичка 

култура 

Екологија 

Грађанско 

васпитање 

Социологија  

Филозофија  

Физика 

4 4 0 
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7. Новозаветна ризница  

Ученик ће моћи да препозна догађаје из 

историје спасења у Анафори Василија 

Великог; моћи да тумачи молитву Оче 

наш као литургијску молитву; моћи да 

разуме да братска хришћанска љубав 

своје порекло има у примеру Христове 

љубави; бити свестан да хришћанско 

братољубље превазилази крвно и 

национално порекло; моћи да уочи у којој 

мери је напредовао и савладао градиво 

Православног катихизиса 3. разреда 

средње школе. 

Српски језик и 

књижевност 

Историја 

Ликовна култура 

Музичка 

култура 

Екологија 

Грађанско 

васпитање 

Социологија  

Филозофија  

Физика 

6 5 1 

Начини 

оцењивања 

Усмено испитивање,  

писмено испитивање, 

посматрање понашања  ученика 

                                                                     Укупно: 37 30 7 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

• Катихизација (веронаука, изучавање истине вере) јесте литургијска делатност. То значи да је она заједничко дело катихете (вероучитеља) и 

његових ученика. Свака истина вере предаје се и преноси као реалност самога живота, као опис искуства, првенствено као реалност живота у 

Цркви и опис њеног искуства. Нема и не може бити апстрактних истина и аксиома. Катихеза ("веронаука") не постоји ради гомилања података и 

информација или у служби теоретског "знања о вери" него као мистагогија, увођење у праксу живота и отварање могућности да ученик и лично 

усвоји искуство Цркве кроз слободно учешће у њеном животу, првенствено у њеној Литургији. 

• Наставни процес ће имати свој пуни смисао и успех заједничким учешћем катихете (вероучитеља) и његових ученика у Литургији и у свим 

облицима и изразима живота у Цркви. 

• Катихета (вероучитељ) дужан је да помогне својим ученицима да превазилазе неповерење према другима и да се истовремено ослобађају 

претеране и нездраве заокупљености собом и својим стварним и привидним проблемима. Часови катихизиса (веронауке) биће, следствено, 

усмерени на изграђивање поверења, љубави и заједништва међу ученицима у одељењу и у школи, као и у односу према људима уопште. 

Развијање овакве животне оријентације код ученика биће праћено и неговањем осећања одговорности за животну средину и за природу као 

целину. 

• Притом ученици треба да осете да остваривање јединства са другима нипошто не значи опасност по њих, понајмање пак значи укидање 

личне различитости и особености. Напротив: прихватајући једни друге и показујући узајамну љубав, млади - и сви људи - истовремено чувају, 

поштују и унапређују своју и туђу личност, односно личну самосвојност сваког појединца. 
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• У складу са оваквим циљем наставног процеса, при обради наставних јединица - заступљеној и овде, као и у основној школи, првенствено 

на динамичан начин и дијалошким методом - треба ставити нагласак више на доживљајно, а мање на сазнајно, више на формативно, а мање на 

информативно. Циљ ће бити постигнут ако ученик, уз несебичну и ненаметљиву помоћ свога катихете, открије и себе и друге као непоновљиву 

вредност, а свој животни програм дефинише као трајни подвиг прихватања и поштовање других, стицања поверења и љубави према њима. 

Притом би он спонтано препознао Цркву као простор остваривања личности и заједнице, а једног у Тројици Бога као извор и пуноћу тога датог и 

задатог животно-вредносног програма. 

 

 

 

 

Образовни профил: Електротехничар рачунара 

Предмет: Електроника II 

Разред: Трећи 

Службени гласник РС-Просветни гласник: Службени гланик РС, бр. 88/17 и 27/18 и др. Закони 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 68 34 / / 102 

Недељни 2 1 / / 3 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ: 

- Стицање основних знања о појачавачким колима и изворима за напајање; 

- Стицање основних знања о импулсним колима; 

- Оспособљавање ученика за мерења из области електронике;  

- Стицање основних знања о анализи, обради и представљању  резултата мерења. 

Задаци: 

-  Стицање основних знања o принципима рада и примени појачавачких кола; 

-  Стицање знања о принципима рада и примени прекидачких извора за напајање; 

-  Оспособљавање ученика за  мерења и анализирање рада појачавачких кола;  
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-  Оспособљавање ученика за мерења и анализирање рада извора за напајање 

-  Стицање основних знања о А/Д и Д/А конверзији 

-  Стицање основних знања о импулсним колима; 

-  Оспособљавање ученика за мерења и анализирање рада импулсних 

Активности наставника: 

- Посредовање између ученика и градива ( усмеравање да градиво иде у сусрет ученику, а ученик градиву ); 

- Помоћ у вођењу, и вођење процеса учења; 

- Предавањем , дискусијом и израдом задатака упознати ученике са основним електронским елементима и склоповима; 

- Омогућити ученицима да сами изводе закључке; 

- Подстицати ученике на учење; 

- Инсистирати на систематичности у раду и поштовању принципа и правила рада; 

- Инсистирати на практичној примени стечених знања; 

- Оцењивањем мотивисати ученике за учење; 

- Оцењивањем проценити ниво постигнућа ученика; 

- Идентификовати  напредак у учењу и постигнућима ученика. 

Активности ученика: 

-Мобилисање претходних знања и искустава 

-Самостално проналажење информација 

-Уочавање, дефинисање и решавање проблема 

-Индивидуални рад на текстовима из дате области 

- Јавно саопштавање о неком садржају 

- Аргументовано дискутовање о проблему из области 

- Анализа проблема и слободно размишљање и истраживање о датим проблемима у области. 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. 
Појачавачка кола и извори 

за напајање 
/ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

- објасни блок шему интегрисаног 

операционог појачавача и наведе његове 

Математика, 

Физика, 

Практична 

настава, 

42 35 6 
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карактеристике; 

- нацрта и објасни принцип рада 

инвертујућег / неинвертујућег појачавача и 

изведе изразе за напонско појачање; 

- објасни принцип рада кола за сабирање и 

кола за одузимање напона; 

- објасни разлоге и начине повезивања 

интегрисаног операционог појачавача са 

другим електронским колима. 

- измери напон осцилоскопом на улазу и 

излазу инвертујућег и неинвертујућег 

појачавача  и на основу тога одреди 

појачање напона; 

- нацрта електронску шему и објасни 

принцип рад кола за диференцирање и 

интеграљење цртајући временске дијаграме; 

- нацрта електронску шему и објасни 

принцип рад кола за ограничавање напона 

цртајући временске дијаграме; 

- разликује активне од пасивних филтара; 

- израчуна граничну фреквенцију за активни 

филтар првог и другог реда; 

- ● објасни принцип рада прекидачког 

спуштача напона (buck); 

- ● објасни принцип рада прекидачког 

подизача напона (boost); 

- ● објасни принцип рада прекидачког 

обртача  напона; 

- ● објасни принцип рада флај-бек 

конвертора; 

- ● објасни принцип рада Ћуковог 

конвертора; 

Основе 

електротехнике

Микроконтроле

ри и 

микрорачунари 
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- измери напоне осцилоскопом, нацрта 

временске дијаграме и изврши анализу рада 

кола;  

- сними фреквенцијску карактеристику и 

одреди граничне фреквенције; 

- примењује мере заштите на раду и у 

лабораторији. 

2. А/Д и Д/А конверзија / 

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

- наброји типове АД и Д/А конверзија; 

- објасни принцип А/Д и Д/А конверзија; 

Математика, 

Физика, 

Практична 

настава, ОЕТ 

Микроконтроле

ри и 

микрорачунари 

6 4 2 

3. Импулсна кола / 

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

- објасни и нацрта импулсне облике напона; 

- објасни принцип рада Шмитовог кола; 

- објасни принцип рада и примену основних 

флип – флопова; 

- објасни принцип рада астабилног 

мултивибратора; 

- објасни принцип рада осцилатора; 

- објасни принцип рада моностабилног 

мултивибратора 

Математика, 

Физика, 

Практична 

настава, 

Основе 

електротехнике

,Микроконтрол

ери и 

микрорачунари 

 

20 16 4 

Начини 

оцењивања 

Праћење остварености исхода,тестови 

знања, активност на часу, праћење 

практичног рада, самосталног практи- 

чног рада, самостални практични рад. 

                                                                     Укупно: 68 56 12 

 

Вежбе (34 часа) 

Садржај препоручених вежби је следећи: 
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ВЕЖБЕ: 

1. Инвертујући појачавачи као појачавачи наизменичног и једносмерног напона; 

2. Неинвертујући појачавачи као појачавачи наизменичног и једносмерног напона; 

3. Коло за сабирање и коло за одузимање напона; 

4. Кола за диференцирање напона; 

5. Кола за интеграљење напона; 

6. Кола за ограничавање напона; 

7. Снимање фреквенцијске карактеристике; 

8. Активни филтри; 

9. Прекидачки извори за напајање. 

10. Прекидачки извори за напајање 

11. А/Д конверзија и Д/А конверзија 

12. Компаратори,  

13. Шмитово окидно коло; 

14. Астабилни мултивибратор  

15. Моностабилни мултивибратор; 

16. Флип – флопови; 

17. ОсцилаториRC 

18. Осцилатор са кварцом. 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

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

Место реализације наставе: 

Учионица и лабораторија 

Подела одељења на групе: 

Приликом  реализације вежби, одељење се дели на групе  до 10 ученика. 

Препоруке за реализацију наставе  

Током реализације сваке теме увек се придржавати истог принципа: теоретски објаснити појаву или законитост, потврдити је рачунски (тамо где 

је то могуће) а онда извршити демонстрацију или мерења у лабораторији. 

Током трајања тема реализовати најмање три теста знања. 

Предметни наставник може изменити до 10%, а уз сагласност Стручног већа до 20% препорученог садржаја. 

Препоруке за реализацију теме појачавачка кола и извори за напајање: 
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На почетку школске године подсетити ученике на тему Појачавачка кола и извори за напајање из претходне године, јер се градиво наставља на 

претходно стечена знања. 

Блок шему операционог појачавача обрадити описно, а примену на идеалном инвертујућем и неинвертујућем појачавачу. Нагласити предности 

појачавача са операционим појачавачем. 

Уколико је могуће, принцип рада кола представљати и објашњавати помоћу временских дијаграм напона. 

Нагласити разлике између активних и пасивних кола (ограничавача, кола за интеграљење, диференцирање, филтара). 

При анализи рада појачавачких кола радити већи број задатака. 

Поновити  основне појмове о калемовима, пре него што се обраде наставне јединице: прекидачки спуштач напона (buck), прекидачки подизач 

напона (boost),прекидачки обрач напона, флај-бек конвертер, Ћуков конвертер 

Препоруке за реализацију наставе у теми А/Д и Д/А конверзија 

Приликом обраде А/Д и Д/А конверзије навести примере где се користи, како у рачунару, тако и код различитих типова сензора. 

Препоруке за реализацију наставе у теми Импулсна кола 

 

На почетку детаљно објаснити импулсне облике напона и њихове параметре. 

Приликом обраде компаратора нацртати таласне облике за операциони појачавач употребљен као компаратор, а затим објаснити предности 

специјалних кола конструисаних да раде као компаратори. Шмитово окидно коло објаснити с операционим појачавачем за два референтна 

напона; као примену навести претварање другог облика напона у правоугаони.  

Пре обраде наставне јединице Осцилатори обновити повратну спрегу, која је обрађена у Електроници у другом разреду. 

Импулсна кола обрадити са логичким колима уз таласне облике; навести специфична кола за астабилне и моностабилне мултивибраторе, затим 

Шмитова окидна кола итд.  

Где год је то могуће, принцип рада кола представљати и објашњавати помоћу временских дијаграма напона. 

Препоруке за реализацију вежби: 

● Једна вежба се ради два спојена школска часа и за то време трeба да се ураде сва мерења и обраде резултати. 

●  У лабораторији треба да буде довољно радних места да за једним радним столом буду два до три ученика.  

● Извођење вежби  усагласити са теоријском наставом тако да одговарајуће вежбе следе одмах након обраде теоријског градива.  

● Уколико је могуће, лабораторијска мерења потврдити  рачунским путем, или урадити одговарајућу симулацију на рачунару. 

● У случају недостатка потребне опреме за неке вежбе, урадити одговарајућу симулацију. 

● Извештаје ученика о реализованим вежбама прегледати приликом провере практичних вештина.  

Након сваког циклуса вежби, кроз индивидуални рад ученика, оценити ниво савладаности стечених практичних вештина. 
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Образовни профил:Електротехничар рачунара 

Предмет: Софтверски алати  

Разред: Трећи 

Службени гласник РС-Просветни гласник: Службени гланик РС, бр. 88/17 и 27/18 и др. закони  

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи  68 / / 68 

Недељни  2 / / 2 

 

Циљеви и задаци предмета 

Циљеви: 

– Развијање свести о значају веб технологија у савременим информационим системима 

– Припрема ученика за самосталну израду интерактивних веб презентација помоћу савремених технологија и  скрипт језика  

– Стицање знања о основним појмовима база података и оспособљавање за коришћење база података на рачунару  

– Развијање свести о значају и месту база података у савременим информационим системимa 

– Усвајање основа за даље стицање знања и усавршавање 

Задаци: 

• Упознавање ученика са основном терминологијом из области веб програмирања. 

• Оспособљавање ученика за писање веб апликација коришћењем клијентских скрипт језика. 

• Усвајање знања о основним појмовима база података 

• Оспособљавање за коришћење база података на рачунару   

Активности наставника: 

- Посредовање између ученика и градива ( усмеравање да градиво иде у сусрет ученику, а ученик градиву ); 

- Помоћ у вођењу, и вођење процеса учења; 

- Предавањем , дискусијом и упознати ученике са начином функционисања веб програмирањаи начином коришћења базан података на рачунау 

-  Оцењивањем проценити ниво постигнућа ученика; 

-  Идентификовати  напредак у учењу и постигнућима ученика. 

Активности ученика: 

-Мобилисање претходних знања и искустава 
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-Самостално проналажење информација 

-Уочавање, дефинисање и решавање проблема 

-Индивидуални рад на текстовима из дате области 

- Јавно саопштавање о неком садржају 

- Аргументовано дискутовање о проблему из области 

- Анализа проблема и слободно размишљање и истраживање о датим проблемима у области. 

 

Ред. 

број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. 
Увод у скрипт 

програмирање 
 

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

- разуме појам и смисао веб сервера, 

интернет прегледача и појам клијентске 

апликације 

- разуме разлику између клијентских и 

серверских скрипт језика 

- објасни својства и наведе примере 

серверских скрипт језика 

- објасни својства и наведе примере 

клијентских скрипт језика 

Програмирање 

Рачунарство и 

информатика 

Рачунарска 

графика и 

мултимедија 4 3 1 

2. Клијентски скрипт језици  

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

- креира документе помоћу скрипт језика 

- разликује и користи различите типове 

података и оператора у скрипт језицима 

- користи наредбе за контролу гранања  

- користи наредбе за коначан и бесконачан 

број понављања 

- креира функције и користи  догађаје 

прозора, миша, обрасца, тастера. 

Програмирање 

Рачунарство и 

информатика 

Рачунарска 

графика и 

мултимедија 

30 26 4 



Машинска школа „Радоје Дакић“ 2018 -2022. 

 

 

1661 

- зна да рукује обрасцима 

- креира једноставне анимације 

- користи скупове библиотека (framework) 

заснованих на javascript језику 

3. Базе података  

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

- разуме шта је база података 

- разуме како је организована база података 

- направи једноставну базу и прегледа њен 

садржај на различите начине уочава 

ентитете и везе између ентитета у задатом 

систему. 

- скицира једноставне ER дијаграме 

-  преводи ER дијаграм у релациони модел и 

одређује шеме релационе базе података 

-  креира и користи упите за креирање, 

модификацију и брисање табела 

- креира и користи упите за додавање, 

ажурирање и брисање података у табелама 

базе података 

- креира везе између табела 

- објасни појам примарног кључа и 

спољашњег кључа 

- креира упит над једном и над више табела 

користећи задате критеријуме. 

- користи агрегатне функције у упиту: sum, 

count, avg, max, min  

- разуме шта је образац 

- креира образац за унос, измену и брисање 

записа и података у записима, базиран на 

табели или упиту 

- направи извештаје базиране на табели или 

Програмирање 

Рачунарство и 

информатика 

Рачунарска 

графика и 

мултимедија 

34 30 4 



Машинска школа „Радоје Дакић“ 2018 -2022. 

 

 

1662 

упиту 

- припрема и штампа податке. 

Начини 

оцењивања 

Праћење остварености 

исхода,тестови знања, активност на 

часу, праћење практичног рада, 

самосталног практи- 

чног рада. 

Укупно::  68 59 9 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

 

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

 

Облици наставе: 

Предемет се реализује кроз следеће облике наставе: 

● Вежбе (2 часа x 34 седмица = 68 часова) 

 

Подела одељења на групе: 

Приликом реализације вежби одељење се дели на групе до 10 ученика.   

Вежбе реализовати у блоку од 2 часа недељно (по свакој групи). 

 

Место реализације наставе: 

● Вежбе се реализују у кабинету за информатику.  

 

Препоруке за реализацију наставе: 

● На часовима вежби, примере веб апликација реализовати у развојном окружењу Microsoft Visual Studio или у JavaScript едиторима као што 

су Sublime Text или Notepad++  

● Кроз израду и презентацију пројектног задатка проверити оствареност исхода. 

● Конкретне примере за вежбање прилагодити образовном профилу.  

● Креирање табела, брисање, уношење и исправљање слогова у табели, сортирања табеле и креирања упита обрадити  прво употребом 

Wizarda, а затим и употребом SQL команди. 
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Образовни профил: Електротехничар рачунара 

Предмет:Оперативни системи 

Разред: Трећи 

Службени гласник РС-Просветни гласник:  Службени гланик РС, бр. 88/17 и 27/18 и др. закон 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи / 102 / 18 120 

Недељни / 3 / / 3 

Циљ и задаци предмета 

- Оспособљавање за конфигурисање оперативног система потребама корисника; 

- Оспособљавање за подешавање и оптимизацију оперативног система на радној станици; 

- Инсталирање и уклањање додатног софтвера и хардвера; 

- Оспособљавање за умрежавање радних станица; 

- Оспособљавање за одржавање сигурности и заштите оперативног система на радној станици; 

Активности наставника: 

- редовно пратити рад и залагање ученика на часу; 

- водити рачуна о индивидуализацији приступу ученику; 

- подстицати ученике да опажају, примењују, препознају, упоређују, изводе закључке,  повезују знања са другим областима и другим 

предметима, решавају проблеме, практично примењују омогућити подстицајну средину за рад и учење; 

- охрабрује, помаже и подстиче ученике; 

- инсистира на систематичности у раду и поштовању принципа и правила рада; 

- инсистира на практичној примени стечених знања; 

- оцењивањем мотивише ученике за учење; 

- оцењивањем процењује ниво постигнућа ученика; 

Активности ученика: 

- активан приступ при излагању новог градива и изради задатака на часу; 

- практична примена стечених знања; 

- активно учешће у раду; 

- самопроцењивање напретка; 
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Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. 

Подешавање и 

конфигурисање 

оперативног система на 

радној станици 

/ 

- прилагођавa  рачунар потребама корисника; 

- креира и манипулише (креирање, 

преименовање, искључивање, укључивање, 

брисање) корисничким и групним налозима; 

- конфигурише и управља безбедношћу 

система; 

- конфигурише и управља заштитом података 

на радној станици; 

- омогућава дељење података на радној 

станици; 

- управља дељеним подацима; 

- управља  дисковима и подацима;  

- обавља инсталацију/деинсталацију 

додатног/постојећег софтвера на радној 

станици ; 

- конфигурише разне сервисе на радној 

станици; 

- инсталира и конфигурише нови хардвер; 

- врши  инсталацију исправки (updatе) 

управљачких програма уређаја (drivers); 

- повезује периферне уређаје на радној 

станици; 

- врши оптимизацију и прати процесе 

оперативног система; 

- користи алате за откривање и отклањање 

проблема у раду процесора и перформанси 

апликативног софтвера; 

- користи алате за администрирање и 

Оперативни 

системи, 

Микроконтро

лери и 

микрорачунар

и, Рачунарске 

мреже, 

Одржавање 

рачунарских 

система, 

Рачунарство и 

информатика, 

Рачунарски 

хардвер 

 

52 20 32 
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дијагностику; 

- користи алате за заказивање периодичних 

задатака на оперативном систему; 

- врши аутоматизацију основних задатака 

администрирања помоћу (шел)  скриптова; 

2. 

Повезивање и 

умрежавање радних 

станица 

/ 

- наведе мрежне уређаје и објасни њихов рад; 

- објасни улогу TCP/IP протокола; 

- наведе и објасни начине повезивања рачунара 

у мрежу; 

- повеже радне станице и конфигурише мрежне 

параметре за успоставу везе; 

- конфигурише параметре за даљински приступ 

радној станици; 

- конфигурише радне станице и креира радну 

групу; 

- успоставља и управља мрежним сесијама; 

- конфигурише и управља дељеним ресурсима 

на мрежи; 

- користи команде /програме/ за проверу 

мрежне конекције; 

- подеси параметре за рад у мрежном 

окружењу на радној станици; 

- објасни начин функционисања HTTP 

комуникације; 

- инсталира и подешава веб сервер за рад у 

мрежном окружењу; 

Оперативни 

системи, 

Микроконтро

лери и 

микрорачунар

и, Рачунарске 

мреже, 

Одржавање 

рачунарских 

система, 

Рачунарство и 

информатика, 

Рачунарски 

хардвер 

 

30 12 18 

3. 

Сигурност и заштита 

оперативног система на 

радној станици 

/ 

- објасни врсте напада на оперативни систем; 

- објасни начине превенције напада на 

оперативни систем; 

- наведе различите рачунарске вирусе; 

- објасни начин рада рачунарских вируса; 

- инсталира и користи антивирусни софтвер; 

Оперативни 

системи, 

Микроконтро

лери и 

микрорачунар

и, Рачунарске 

20 6 14 
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- наведе шта се може филтрирати firewall-ом; 

- подешава firewall; 

- Конфигурише сотфверски RAID; 

- Инсталира и конфигурише хардверски RAID; 

- Наведе предности и недостатке коришћења 

RAID концепта  у заштити података; 

- објасни улогу квота диска; конфигурише 

квоте диска кориснички/е налог/е; 

- прати употребу квота диска; 

- објасни улогу  и значај поступка енкрипције и 

компресије података; 

- врши енкрипцију и компресију података;  

- врши избор медијума за резервно копирање; 

- наводи разлоге прављења резервних копија; 

- анализира потребе корисника за архивирањем 

података; 

- предлаже период и врсту архивирања 

података у складу са потребама корисника; 

- креира план архивирања у складу са 

потребама корисника; 

- врши резервно копирање и враћање података; 

- детектује проблеме у архивирању података; 

- објасни начин верификације података 

дигиталним потписом; 

- објасни појам аутентификације сервера; 

- објасни појам аутентификације клијента; 

мреже, 

Одржавање 

рачунарских 

система, 

Рачунарство и 

информатика, 

Рачунарски 

хардвер 

 

4. Блок настава  / 

- конфигурише и управља безбедношћу 

система; 

- користи алате за детектовање проблема у 

раду оперативног система; 

- користи алате за решавање проблема у раду 

оперативног система; 

Оперативни 

системи, 

Микроконтро

лери и 

микрорачунар

и, Рачунарске 

18 6 12 
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- врши опоравак оперативног система; 

- повезује рачунаре и друге мрежне уређаје и 

креира радну групу; 

- креира дељене ресурсе унутар мреже; 

- управља приступом дељеним ресурсима; 

- инсталира и конфигурише веб сервер;   

мреже, 

Одржавање 

рачунарских 

система, 

Рачунарство и 

информатика, 

Рачунарски 

хардвер 

 

Начини 

оцењивања 

● праћење остварености исхода; 

● усмено излагање; 

● тестове знања; 

● тестове практичних вештина; 

● активност на часовима; 

Укупно: 120 44 76 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

 

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

Модул - Подешавање и конфигурисање оперативног система на радној станици 

 

- Код прилагођавања оперативног система потребама корисника оптимално би било  објаснити и практично одрадити подешавање системског 

времена, прилагођавање радног окружења (старт мени, радна површина /десктоп/, таскбар, тулбар, трака менија, управљање прозорима), 

регионална и језичка подешавања,  конфигурисање плана напајања за уштеду енергије, промена имена радној станици, прилагођавање радне 

станице особама са посебним потребама, конфигурисање аплета родитељске контроле; код практичног показивања користити различите 

оперативне системе; 

- Објаснити улогу и поделу корисничких налога и група за различите оперативне системе; објаснити појам јединственог корисничког 

идентификатора и његов значај;   

- Ученицима практично показати поступак креирања корисничких налога користећи различите оперативне системе; 

- Практично показати  поступак преименовања, искључивања и  брисања корисничког налога; показати поступак промене лозинке, као и 

поступке снимања и опоравка лозинке; користити различите оперативне системе; 
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- Ученицима објаснити улогу групног налога; потом, практично показати поступак креирања групног налога, управљање групним налозима 

(преименовање и брисање група) и управљање чланством у групи; све ово показати за различите оперативне системе;  показати поступак 

управљања групном припадношћу корисника; 

- Ученицима објаснити улогу полиса на радној станици; практично показати конфигурисање полиса на радној станици; 

- Ученицима практично показати рад са алатима за управљање дисковима, партицијама, табелама партиција;   показати им како да промене 

величину партиције по потреби, користећи уграђене алате или алате других произвођача; 

- Ученицима детаљно објаснити приступ фајловима и фолдерима; објаснити појам листе за контролу приступа; практично показати поступак 

конфигурисања  контроле приступа фајловима и фолдерима; практично показати начин промене власништва и приступних права фајловима и 

директоријумима;  

- Ученицима објаснити значај креирања заједничких директоријума; потом, практично показати поступак креирања заједничког директоријума и 

конфигурисање дозвола за заједнички директоријум; 

- Ученицима указати на могућност инсталације софтверских пакета након инсталације оперативног система; практично показати поступак 

инсталирања, надоградње и уклањање софтверских пакета; такође, практично показати поступак додавања делова системског софтвера; 

- Ученицима објаснити улогу и значај управљачких програма уређаја – драјвера; практично показати поступак инсталације, реинсталације, 

надоградње драјвера; повратак на претходну верзију драјвера; 

- Ученицима објаснити и практично показати алате за периодично заказивање послова на  нивоу оперативног система (нпр., периодично 

скенирање диска при покретању система, дефрагментирање диска кад је диск ”докон”, периодично  прављење резервних копија корисничких 

података,  …); ученицима објаснити  могућности аутоматизације задатака на оперативном систему коришћењем скриптова и показати како се 

неки једноставни задаци (горе наведени) могу аутоматизовати на тај начин; показати како се помоћу алата за заказивање послова подешава време 

извршавања скрипта; демонстрирати на примеру више оперативних система. 

- Указати ученицима на значај оптимизације оперативног систем; Указати на софтверске алате који се користе за праћење перформанси системе; 

практично показати поступак праћења активности процесора, искоришћености меморије, подсистем хард диска, мрежни подсистем, видео 

подсистем и рад осталих подсистема на радној станици; врши оптимизацију наведених подсистема. 

- Модул - Повезивање и умрежавање радних станица 

- Ученицима објаснити модел мрежне архитектуре кроз слојеве TCP/IP модела. Сваки слој повезати са уређајима који раде на том слоју и битним 

протоколима који функционишу у оквиру тог слоја. Инсистирати на разумевању функција сваког слоја.  Објаснити значај стандардизације и 

упутити ученике на локације на интернету где се могу наћи предлози стандарда и текстови важећих стандарда; 

- Детаљније објаснити у оквиру интернет слоја IPv4 и IPv6 адресирање, класе адреса, подмрежавање са променљивом маском. Одређивање 

адресе мреже и емисионе адресе за дату адресу. Аутоматско генерисање IPv6 адреса. 

- Објаснити ученицима TCP протокол и његово функционисање, увести појам сокета, порта, класификацију портова. Објаснити везу протокола 

апликативног слоја са овим слојем. Објаснити UDP (User Datagram Protocol – Прoтoкoл кoрисничких дaтaгрaмa) протокол. 
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-  На апликативном слоју поновити/објаснити функције DNS (Domain Name System – Систeм дoмeнских имeнa) и DHCP (Dynamic Host 

Configuration Protocol – Прoтoкoл зa динaмичкo пoдeшaвaњe хoстa/дoмaћинa) протокола. 

- Објаснити и на примерима показати како се рачунари могу повезивати у мрежу;  

- Објаснити статичко и динамичко  адресирање; Објаснити улогу подразумеваног мрежног пролаза, DNS подешавања;  

- Објаснити и практично показати подешавање мрежних параметара радне станице; 

- Тестирати да ли је веза успостављена коришћењем уграђених програма (ping, tracert/traceroute); Укратко објаснити ICMP (Internet Control 

Message Protocol) и нагласити повезаност алата за тестирање повезаности са овим протоколом; 

- Објаснити ученицима појам терминалног приступа радној станици. Демонстрирати могућности удаљеног приступа на различитим оперативним 

системима. 

- Објаснити појам радне групе и практично показати ученицима како се од неколико умрежених рачунара формира радна група; 

- На примеру формиране радне групе демонстрирати поступак дељења ресурса у мрежи; 

- Објаснити SMB протокол и показати поступак инсталације Samba сервиса. Показати на примеру поступак учлањења Linux радне станице у 

Windows радну групу, поступак дељења ресурса у мрежи која се састоји од Windows и Linux радних станица; 

-  Објаснити и практично показати на примерима рад са различитим програмима за мрежну дијагностику (ping, ipconfig, ip, traceroute, netstat, 

nslookup). Такође показати ученицима и рад са алатима за праћење мрежног саобраћаја (npr. wireshark, nmap, Network Monitor). Кроз неколико 

једноставних примера демонстрирати важност оваквих алата у дијагностици мрежних проблема. 

- Објаснити комуникацију у HTTP протоколу, појам HTTP сесије.  Објаснити и повезати са примерима из веб дизајна захтеве који се из форме 

могу упутити веб серверу и одговоре које клијент може добити од сервера.  

- Навести преглед најчешћих кодова грешака. Инсталирањем једноставних додатака за веб претраживач (LiveHTTP headers за Firefox) може се 

извршити са ученицима анализа HTTP заглавља. (HTTP комуникација се може демонстрирати и „хватањем“ и анализом HTTP саобраћаја 

коришћењем алата типа Wireshark) 

- Инсталација веб сервера се може демонстрирати на примеру Apache или nginx веб сервера; Показати поступак инсталације модула; Показати на 

наведеним примерима подешавање TCP порта на коме веб сервер ослушкује захтеве директоријума у коме се налазе HTTP документи,  путање до 

појединих модула, лог фајлова;  Ученицима се може показати и неко од “лаганијих”  решења типа Flask које је пре намењено неком развојном 

окружењу него продукционом али налази своју примену код нпр. микрорачунара.    

 

- Модул - Сигурност и заштита оперативног система на радној станици 

 

- Обајснити и практично показати креирање тачке враћања, као и поступак опоравка система (System restore); 

- Практично показати поступак конфигурације анти-вирусног програма и заштитног зида на радној станици; 

- Објаснити  и практично показати поступак компресије, декомпресије, шифровања и дешифровања података.  
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- Објаснити значај увођења редундансе као механизма заштите; Објаснити најчешће коришћене типове RAID-а; (RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, 

RAID10); Практично показати на различитим оперативним системима креирање RAID волумена, симулирати квар и демонстрирати поступак 

опоравка од квара; 

- Објаснити значај квота као механизма заштите ресурса; Практично показати рад са квотама и демонстрирати утицај примењених квота на 

корисника; Користити различите оперативне системе; 

- Објаснити и практично показати поступак креирања резервне копије система; 

- Објаснити и практично показати поступак враћања података из резервне копије; 

- Објаснити појам инфраструктуре јавних кључева, појам кључа, појам сертификационог ауторитета; 

- Објаснити шифровање јавним кључем и појам дигиталног потписа.  

- Објаснити појам кода за аутентификацију поруке; 

- Објаснити значај заштите на транспортном слоју; 

- Указати ученицима на неопходност примене криптографских механизама  у свакодневној интернет комуникацији; 

- Практично показати рад са кључевима коришћењем GnuPG софтвера; 

- Практично показати заштиту веб сервера сертификатом користећи LetsEncrypt бесплатан сервис; 

 

- Модул - Блок настава 

 

- Ученицима припремити практичне задатке где ће конфигурисати локалне полисе; Ученици треба да прате и анализирају ефекат 

конфигурисаник локалних полиса; 

- Ученици треба да користе (помоћне) програме за детекцију проблема у раду оперативног система и решавање истих. 

- Ученици, самостално, треба да изврше опоравак система коришћењем тачке рестаурирања и резервних копија; 

- Ученици практично креирају радну групу. Проверавају везу између хостова; креирају дељене ресурсе; конфигуришу контролу приступа за 

дељене ресурсе (штампач, фолдер, ...); 

- Ученици  учлањују Linux радне станице у Windows радну групу; креирају  дељење ресурсе у мрежи која се састоји од Windows и Linux радних 

станица; 

- Ученик самостално инсталира оперативни систем преко мреже ( користи (Windows Deployment Services, WDS) сервис); 

- Инсталација веб сервера се може демонстрирати на примеру Aпач веб сервер (Apache Web Server) и/или Microsoft-ов веб сервер IIS  (Internet 

Information Services); 

 

- Блок наставу реализовати у мају !!! 

  



Машинска школа „Радоје Дакић“ 2018 -2022. 

 

 

1671 

Образовни профил: Eлектротехничар рачунара 

Предмет:Програмирање 

Разред: Трећи 

Службени гласник РС-Просветни гласник: Службени гласник РС, бр.88/17 и 27/18 

 

Годишњи и недељни фонд часова   

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи / 68 / 24 92 

Недељни / 2 / / 2 

 

Циљ и задаци предмета: 

- Оспособљаавње ученика за савладавање модуларног приступа решавању проблема; 

- Оспособљавање ученика за савладавање напредних техника у раду са пољима; 

- Оспособљавање ученика за савладавање основних техник ау раду са показивачима; 

- Оспособљавање за израду програма у којима се изводе операције над стринговима; 

- Оспособљавање за декларисање, унос и приказивање структура података; 

- Оспособљавање за креирање, употребу и извођење операција над датотекама; 

Активности наставника 

- редовно пратити рад и залагање ученика на часу 

- водити рачуна о индивидуализацији приступу ученику 

- подстицати ученике да опажају, примењују, препознају, упоређују, изводе закључке,  повезују знања са другим областима и другим 

предметима, решавају проблеме, практично примењују омогућити подстицајну средину за рад и учење 

- охрабрује, помаже и подстиче ученике 

- инсистирати на систематичности у раду и поштовању принципа и правила рада 

- инсистирати на практичној примени стечених знања 

- оцењивањем мотивисати ученике за учење 

- оцењивањем проценити ниво постигнућа ученика 

Активности ученика 

- активан приступ при излагању новог градива и изради задатака на часу 

- практична примена стечених знања 
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- активно учешће у раду 

- самопроцењивање напретка  

- навести очекиване активности ученика с обзиром на тему ( запажа, упоређује, примењује, повезује, решава проблем, организује, 

повезује знања са другим областима, ослања се на претходно искуство.... ) 

 

ВЕЖБЕ  

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  по 

теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. 
Једнодимензионална и 

дводимензионална поља 
 

• Користи технике линеарног и бинарног 

претраживања низа; 

• Користи различите алгоритме 

претраживања низова; 

• Примењује технике додавања и 

избацивања елемента из низа; 

• Пише програм за унос, формирање и 

приказ дводимензионалног низа; 

• Пише програм за претраживање 

дводимензионалног низа; 

• Користи индексе за директан приступ 

елементима матрице; 

 

математика 14 4 10 

2.  Показивачи  

• Објасни и примени технике за рад са 

показивачима; 

• Разликује статичку и динамичку 

декларацију променљивих; 

• Користи функције за динамичку 

алокацију и релокацију меморије 

(malloc, realloc, calloc); 

 8 2 6 
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3. Функције   

• Разуме и користи пренос параметара по 

вредностима и референци; 

• Разуме улогу показивача у бочним 

ефектима; 

• Користи низ као параметар функције; 

• Користи матрицу као параметар 

функције; 

математика 16 4 12 

4. 
Стрингови и текстуалне 

датотеке 
 

• Уочи разлику између низа и стринга; 

• Примењује технике рада са векторима 

при манипулацији стрингом; 

• Примењује функције из библиотеке 

ctype.h, string.h; 

• Пише програме за унос, формирање, 

измену и приказ стринга; 

• Разуме шта су датотекр и чему служе; 

• Креира програм за манипулацију 

текстуалним датотекама; 

математика 16 6 10 

5. 
Структуре и бинарне 

датотеке 
 

• Организује податке у структуре; 

• Дефинише структурни тип података; 

• Креира структуру и правилно приступа 

пољима структуре помоћу оператора . 

или →. 

• Користи низове структура; 

• Разликује бинарну од текстуалне 

датотеке; 

• Користи функцију за упис и читање 

података из датотеке; 

• Користи функције за позиционирање 

унутар бинарне датотеке; 

• Наводи операције претраживања 

бинарне датотеке; 

математика 16 6 10 
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• Креира програма за манипулацију са 

бинарним датотекама; 

Начини 

оцењивања 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1.усмену проверу знања 

2.писмену провера знања 

3. активност на часу 

4. израду програма и њихово 

тестирање 

5.израда пројеката 

Укупно:   68 22 46 

 

Начин остваривања програма :  

Настава се изводи са групом у кабинету ( ученици се деле на  три групе, група до 10 ученика). 

Ученици уз подршку и подстицај наставника или самостално израђују програме и тестирају их.  

У реализацији садржаја програма  

поред традиционалних метода  дијалошка са фронталним  

обликом рада  комбинују се и различите методе активног учења ,учење кроз пажљиво  

конструисане активности; учење кроз рад, извршавање задатака и личну акцију која треба да доведе  до постављених исхода на основу којих се 

врши вредновање рада ученика. 

 БЛОК НАСТАВА (30) 

Једнодимензионална и вишедимензионална поља (4)  

Показивачи (4)  

Функције (4) 

Стрингови и текстуалне датотеке (4) 

Структуре и бинарне датотеке (4) 

Оператори за рад са битовима (4) 

Упутство за реализацију наставе у блоку 

Настава у блоку требала би да омогући ученицима да након пређених тематских целина провере, тј утврде своје знање кроз израду пројеката. 

Предлаже се формирање радних тимова (по пет ученика у једном тиму). Сваки тим треба да има координатора који ће бити носилац пројекта. 

Његово задужење је да изврши поделу задатка члановима свог тима као и да координира њиховим радом. 
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Извештај урађеног пројекта треба да садржи кратак опис пројекта, изворни програм и резултате у писаној форми. 

Овим концептом наставе ученици би савладали основне принципе модуларног програмирања као основа за објектно оријентисано програмирање 

које ће се реализовати у четвртом разреду. Да би настава у блоку могла да се организује на овај начин потребно је да ученици посете рачунарски 

центар, где ће моћи да се упознају са њиховом организацијом, тј координацијом између чланова тима који учествују приликом реализације 

пројекта. 

 

 

 

 

Образовни профил: Електротехничар рачунара 

Предмет: Микроконтролери и микрорачунари 

Разред: Трећи 

Службени гласник РС-Просветни гласник: Службени гланик РС, бр. 88/17 и 27/18 и др. закон 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 34 68 / 30 132 

Недељни 1 2 / / 3 

 

Циљ и задаци предмета 

- Оспособљавање ученика за препознавање врста, карактеристика и функција различитих типова микроконтролера 

- Оспособљавање ученика за препознавање делова блок шеме микроконтролера, као и њихове улоге у микроконтролеру 

- Оспособљавање ученика за познавање принципа рада микроконтролера 

- Оспособљавање ученика да самостално објасни функционисање појединих блокова изабраног типа микроконтролера 

- Оспособљавање ученика за рад са   програмским окружењем 

- Оспособљавање ученика да самостално инсталира, покрене и користи изабрани тип микроконтролера 

- Оспособљавање ученика да користи електронске компоненте 

- Оспособљавање ученика да самостално повезује  микроконтролер са осталим елементима склопа на основу дате шеме 

- Оспособљавање ученика да моделује једноставан систем  

- Оспособљавање ученика да повезује систем са периферијом 
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- Оспособљавање ученика да конструише једноставан управљачки систем 

- Оспособљавање ученика да тимски реализују предложен пројекат  

Активности наставника: 

- редовно пратити рад и залагање ученика на часу; 

- водити рачуна о индивидуализацији приступу ученику; 

- подстицати ученике да опажају, примењују, препознају, упоређују, изводе закључке,  повезују знања са другим областима и другим 

предметима, решавају проблеме, практично примењују омогућити подстицајну средину за рад и учење; 

- охрабрује, помаже и подстиче ученике; 

- инсистира на систематичности у раду и поштовању принципа и правила рада; 

- инсистира на практичној примени стечених знања; 

- оцењивањем мотивише ученике за учење; 

- оцењивањем процењује ниво постигнућа ученика 

Активности ученика: 

- активан приступ при излагању новог градива и изради задатака на часу; 

- практична примена стечених знања; 

- активно учешће у раду; 

- самопроцењивање напретка; 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Увод у микроконтролере / 

- дефинише појам микроконтролера; 

- наведе поделу микроконтролера; 

- дефинише појам хардвера и софтвера; 

- разликује различите архитектуре 

микроконтролера 

- опише блок шему савременог 

микроконтролера 

- објасни принцип  рада савременог 

микроконтролера; 

- објасни поступак програмирања 

Програмирање, ОС, 

Рачунарске мреже, 

Електроника, 

Рачунарски хардвер, 

Одржавање 

рачунарских 

система, Техничка 

документација, 

Математика, 

Физика, Основе 

4 4 / 
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савременог микроконтролера  електротехнике 

2. 
Микроконтролер и 

програмско окружење 
/ 

- објасни блок шему конкретног 

микроконтролера 

- објасни принцип  рада конкретног 

микроконтролера;  

- oписује  портове микроконтролера. 

- објасни програмско развојно окружење 

- користи програмске модуле 

- користи примере готових производа 

- користи библиотеке готових функција 

- користи језичке структуре 

- разликује типове  података и користи их 

- користи функције 

- пренесе програм са рачунара 

на микроконтролер 

- објасни инсталирање ( репрограмирање ) 

микроконтролера.  

Програмирање, ОС, 

Рачунарске мреже, 

Електроника, 

Рачунарски хардвер, 

Одржавање 

рачунарских система, 

Техничка 

документација, 

Математика, Физика, 
12 4 8 

3. 
Електронске компоненте 

и микроконролери 
/ 

- Разликује шилдове и прототипске 

плочице 

- Користи  breadboard у раду са 

микроконтролером 

- Примењује приказ података на терминалу 

и унос података преко терминала 

- Разликује типове   дигиталних излаза 

- Примењује тастере (преко pullup ili 

pulldown отпорника). 

- Решава проблем дужег или краћег 

притиска на тастер.  

- Примењује хардверско и софтверско 

Програмирање, ОС, 

Рачунарске мреже, 

Електроника, 

Рачунарски хардвер, 

Одржавање 

рачунарских система, 

Техничка 

документација, 

Математика, Физика, 

86 26 60 
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решавање проблема у раду са  тастерима   

- Користи транзистор као прекидач  

- Користи седмосегментни дисплеј 

- Омогућава I2C комуникацију са 

компонентом DS3231 за RTC 

(runtimeclock) 

- Примењује дисплеј за приказ времена, 

сетује датум и време 

- Комбинује серијско повезивање више 

седмосегментних дисплеја и временско 

мултиплексирање помоћу транзистора као 

прекидача.  

- Користи декодер приликом рада са 

седмосегментним дисплејима  

- Креира 8 - битни или 16 - битни тајмер 

- Примењује рад са прекидима 

(интераптима).  

• Користи прекид услед промене стања 

eeprom меморије  EEPROM Ready 

interrupt.  

• Користи флеш и епром меморију.  

• Користи екстерни еепром модул. 

• Разликује тастатуре и њихову употребу 

- Разуме ADC и користи Analog Comparator 

Interrupt. 

- Користи потенциометар, џојстик, активни 

buzzer, више тастера повезаних на само 

један пин (напонски разделник).  

- Управља аналогним улазима (мењање 

вредности напона улаза помоћу 

потенциометра, фотоотпорника, NTC или 

PTC отпорником, исл 
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- Објасни капацитивни сензор 

- Примењује PWM –Пулсно-ширинску 

модулацију 

- Разликује рад са дигиталним сензорима 

(Сензор боје, температурни сензор, 

Ултразвучни сензор…)   

- Комбинује I2C комуникацију мастер-

славе између више микроконтролера 

- Примењује RFID читач картица 

-  Изводи комуникацију између 

микроконтролера и мобилног телефона 

(bluetooth) 

- Изводи WIFI комуникацију 

микроконтролера и рачунара  

- Креира рекламе и игрице  . 

- Користи LCD дисплеј16x2 и LCD дисплеј 

20x4. 

- Примењује рад  са стринговима. 

- Спроводи SPI комуникацију.  

- Користи Микро SD-card modul. 

- Креира дањинско укључивање светла 

- Повезује елементе микроконтролерског 

система у целину према приложеној шеми 

- Моделује једноставан микроконтролерски 

систем са различитим типовима сензора и 

извршних елемената 

- Повезује систем са рачунаром и пребацује 

податке на и из рачунара 

- Повезује систем са периферијом  

4. Блок настава / 

- Разуме начин рада малих мотора 

једносмерне струје 

- Разуме начин рада корачних мотора 

Програмирање, 

Оперативни системи, 

Рачунарске мреже, 
30 / 30 
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- Разуме начин рада ултрасоничних мотора 

- Разуме начин рада серво мотора 

- Управља радом мотора 

- Конструише једноставан робот 

- Користи сензоре 

-  Креира модел једноставног система са 

микроконтролером 

Електроника, 

Рачунарски хардвер, 

Одржавање 

рачунарских система, 

Техничка 

документација, 

Математика, Физика, 

Начини 

оцењивања 

● праћење остварености 

исхода; 

● усмено излагање; 

● тестове практичних вештина; 

Укупно: 132 34 98 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

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

Реализација  наставе 

● теоријска настава (34 часова) 

● лабораторијске вежбе (68 часова) 

● настава у блоку (30 часова) 

Број часова по темама 

(теорија + вежбе) 

● Увод у микроконтролере  (4 + 0) 

● Микроконтролер и програмско окружење (4 + 8) 

● Електронске компоненте и микроконтролери  (26 + 60) 

Место реализације наставе 

Учионица и лабораторија 

Подела одељења на групе 

Одељење се дели на групе приликом  реализације вежби, у групи  је до 10 ученика. 

Препоруке за реализацију наставе  

● Ученицима објаснити појам микроконтролера  

● Објаснити основне функције микроконтролера. 

● Навести све модуле /компоненте/ савремених микроконтролера  

Објаснити принцип програмирања микроконтролера 
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Препоруке за реализацију наставе  

Наставу обавити помоћу неког од савремених микроконтролера као што су PIC, ARM, AVR користећи неко од развојних окружења као што су 

ARDUINO,ESP 32, EasyPic,Clicker, Flip&Click и сл 

Препоуручене теме за реализацију вежби: 

Неке од препоручених тема су сложене и захтевне и због тога је предвиђено  да се обрађују и реализују  на више блокова вежби. 

1.   Рад са излазима и светлећим диодама (семафор са три светла, семафор са 5 светала (3 за возила, 2 за пешаке)), раскрсница са 4 семафора 

2.   Седмосегментни дисплеј (једноцифрен, вишецифрен), директно укључивање са микроконтролером, 

3.   Седмосегментни дисплеј (једноцифрен, вишецифрен), укључивање помоћу декодера 

4.   Рад са тастерима (реализација бројача) 

5.   Kомуникација са серијским монитором и серијским плотером на рачунару 

6.   Рад са аналогним улазима (мењање вредности напона улаза помоћу потенциометра, фотоотпорника, NTC или PTC отпорником, и сл. 

7.   Капацитивни сензор 

8.   Рад са дигиталним сензорима (Сензор боје, температурни сензор, Ултразвучни сензор…) и различите комуникације са њима (UART, SPI, I2C, 

GPIO) 

9.   Рад са релејима 

10. PWM –Пулсно-ширинска модулација 

11. Рад са дисплејима 

12. Комуникација са мобилним телефоном (bluetooth) 

13. Комуникација са другим микроконтролером 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 

● блок  (30  часова) 

Подела одељења на групе 

Одељење се дели на групе до 10 ученика. 

Место реализације наставе 

● Кабинет за рачунарски хардвер. 

Препоруке за реализацију наставе 

Тимска израда пројекта. Тим треба да чине 2-4 члана, теме бирати у договору са ученицима, према њиховим интересовањима и способностима. 

Пре почетка реализације, дати детаљнија упутства за сваки задатак, поделити ученике у тимове 

На часовима блок наставе урадити пројектовање/моделирање једноставног система,  његово програмирање и практичну реализацију 

Након завршене реализације извршити презентовање радова пред целим одељењем.  

  

https://www.arduino.cc/
https://www.espressif.com/en/products/hardware/esp32/overview
https://www.mikroe.com/rs/development-boards/full-featured
https://www.mikroe.com/rs/development-boards/starter
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Образовни профил: Електротехничар рачунара 

Предмет: Рачунарске мреже  

Разред: Трећи 

Службени гласник РС-Просветни гласник: Службени гланик РС, бр. 88/17 и 27/18 и др. закони 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 68 34 / 18 102 

Недељни 2 1 / / 3 

 

Циљеви и задаци предмета 

Циљеви:   

− Стицање основних знања из комуникационих технологија 

− Стицање основних знања о функционисању рачунарске мреже 

− Стицање знања о пасивној и активној мрежној опреми 

− Оспособљавање за конфигурисање LAN мреже и проверу њене функционалности 

− Оспособљавање за повезивање LAN мрежа  

− Развијање позитивног односа према новим технологијама 

Задаци: 

− Усвајање основних знања о принципима рачунарских комуникација 

− Усвајање знања о начину комуникације и основним протоколима из скупа TCP/IP 

− Оспособљавање за коришћење наредби оперативног система за тестирање рада мреже 

− Усвајањезнањаопринципимамрежнихтехнологија 

− Оспособљавањеучениказакреирање LAN мрежеипроверуњенефункционалности 

− Оспособљавањеучениказаповезивање LAN мрежа 

Активности наставника: 

− Посредовање између ученика и градива ( усмеравање да градиво иде у сусрет ученику, а ученик градиву ); 

− Помоћ у вођењу, и вођење процеса учења; 
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− Предавањем , дискусијом и упознати ученике са начином функционисања рачунарских мрежа и начином преноса података кроз мрежу, као 

и основним мрежним елементима и склоповима; 

− Оцењивањем проценити ниво постигнућа ученика; 

− Идентификовати  напредак у учењу и постигнућима ученика. 

Активности ученика: 

− Мобилисање претходних знања и искустава 

− Самостално проналажење информација 

− Уочавање, дефинисање и решавање проблема 

− Индивидуални рад на текстовима из дате области 

− Јавно саопштавање о неком садржају 

− Аргументовано дискутовање о проблему из области 

− Анализа проблема и слободно размишљање и истраживање о датим проблемима у области. 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. 
Принципи рачунарских 

комуникација 
 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

- наведе и образложи елементе 

рачунарских комуникација 

- пореди врсте преноса података 

- пореди врсте протокола 

- наведе врсте грешака током преноса 

података и објасни технике њиховог 

откривања 

- наведе предности и недостатке основних 

физичких топологија рачунарских 

мрежа 

 Оперативни системи, Рачунарски хардвер, Микроконтролери и микрорачунари 

10 8 2 

2. 
Мрежна комуникација и 

протоколи 
 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

Оперативни 

системи, 
18 15 3 



Машинска школа „Радоје Дакић“ 2018 -2022. 

 

 

1684 

- наводи и описује основне функције 

сваког нивоа OSI и TCP/IP модела 

- наводи о објашњава намену главних 

TCP/IP протокола 

- објасни појам IP адресе и прикаже 

структуру IP адреса за сваку класу 

- разликује јавне и приватне мреже 

- користи TCP/IP рутине за проналажење 

и отклањање кварова у мрежи 

Рачунарски 

хардвер, 

Микроконтролери 

и микрорачунари 

3. Уређаји за повезивање  

- наведе и објасни карактеристике 

преносних медијума 

- упоређује каблове 

- врши избор каблова у зависности од 

захтева 

- наведе и објасни улогу интерфејса 

рачунара 

- опише функцију модема, hab-a, switch-a, 

bridge-a, router-a и gateway-a 

- врши избор уређаја у зависности од 

захтева 

- конфигурише мрежне уређаје 

Оперативни 

системи, 

Рачунарски 

хардвер, 

Микроконтролери 

и микрорачунари 

16 13 3 

4. 
Мрежне технологије и 

умрежавање 
 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

- објасни методе приступа 

- разликује мрежне технологије 

- анализира ограничења, предности и 

мане сваке технологије 

- наводи и објашњава карактеристике 

WАN технологије 

- наводи и објашњава карактеристике 

технологија бежичног преноса 

- повезује мрежне уређаја у LAN мрежу и 

Оперативни 

системи, 

Рачунарски 

хардвер, 

Микроконтролери 

и микрорачунари 

24 20 4 
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додељује им IP адресе 

- повеже две локалне мреже 

- повеже удаљеног члана са локалном 

мрежом 

- провери функционалност мреже 

- користи мрежне ресурсе 

Начини 

оцењивања 

Праћење остварености исхода,тестови 

знања, активност на часу, праћење 

практичног рада, самосталног практи- 

чног рада. 

Укупно::  68 56 12 

 

Вежбе (34 час) 

Садржај препоручених вежби је следећи: 

-  Принципи рачунарских комуникација(2 часа); 

-  Мрежна комуникација и протоколи (8 часова); 

-  Уређаји за повезивање (10 часа); 

- Мрежне технологије и умрежавање (14 часова); 

ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ се организују у групама 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО)  

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: 

● теорија и 

● вежбе  

Подела одељења на групе Одељење се за часове вежби дели на групе до 10 ученика . 

Место реализације наставе 

● кабинет за рачунарски хардвер. 

Препоруке  за реализацију наставе  Садржај наставе се реализује кроз методе активно оријентисане наставе 

Настава у блоку: 

- Повезивање мрежних уређаја у LAN мрежу и додељивање IPадреса  

- Повезивање мрежних уређаја у LAN мрежу и конфигурисање активних мрежних уређаја 

- Повезивање две локалне мреже  
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Образовни профил: Електротехничар рачунара 

Предмет: Рачунарска логика 

Разред: Трећи 

Службени гласник РС-Просветни гласник: ("Сл. гласник РС – Просветни гласник", бр. 88/17 и 27/18 –др закон) 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 68 34 / / 102 

Недељни 2 1 / / 3 

 

Циљ и задаци предмета 

− Стицање основних знања из аритметичких, логичких и алгебарских основа рачунара. 

− Изучавање закона Булове алгебре и Деморганова правила, специфичности аритметичких операција у бинарном систему, начине реализације и 

оптимизације прекидачких функција  

− Стицање знања о основним појмовима о дигиталним колима и дигиталним информацијама; 

− Усвајање основних знањао прекидачким мрежама, логичким и меморијским елементима и комбинационим и секценцијалним модулима.  

− Усвајање основа за даље стицање знања и усавршавање 

Активности наставника: 

- Посредовање између ученика и градива ( усмеравање да градиво иде у сусрет ученику, а ученик градиву ); 

- Помоћ у вођењу, и вођење процеса учења; 

- Предавањем , дискусијом и израдом задатака упознати ученике са основним електронским елементима и склоповима; 

- Омогућити ученицима да сами изводе закључке; 

- Подстицати ученике на учење; 

- Инсистирати на систематичности у раду и поштовању принципа и правила рада; 

- Инсистирати на практичној примени стечених знања; 

- Оцењивањем мотивисати ученике за учење; 

- Оцењивањем проценити ниво постигнућа ученика; 

- Идентифовати  напредак у учењу и постигнућима ученика. 

Активности ученика: 

- Мобилисање претходних знања и искустава 
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- Самостално проналажење информација 

- Уочавање, дефинисање и решавање проблема 

- Индивидуални рад на текстовима из дате области 

- Јавно саопштавање о неком садржају 

- Аргументовано дискутовање о проблему из области 

- Анализа проблема и слободно размишљање и истраживање о датим проблемима у области. 

 

Ред. 

број 

теме/м

одула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Бинарни запис података  

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

- представи декадне бројеве бинарно, 

октално и хексадецимално  

- претвара бројеве из једног у други бројни 

систем 

- сабира, одузима, множи и дели у бинарном 

бројном систему 

- објасни начине означавања бројева 

- представи бројеве BCD кодовима 

- објасни начин представљања 

ненумеричких података 

- наведе разлику између АSCII кода и 

UNICODE стандарда 

Електроника, 

програмирање, 

рачунарски 

хардвер, 

микроконтролери 

и микропроцесори 

14+7 10+1 4+6 

2. Булова и прекидачка азбука  

- користи основне идентитете Булове 

алгебре 

- пише таблицу истинитости задате логичке 

фунције и израза 

- наброји врсте основних логичких кола и 

познаје њихове карактеристике 

- нацрта симболичке ознаке и таблице 

Електроника, 

програмирање, 

рачунарски 

хардвер, 

микроконтролери 

и микропроцесори 

24+12 16+2 8+10 
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истинитости за елементарна логичка кола 

- проверава рад елементарних логичких кола 

и правила Булове алгебре 

- врши минимизацију логичке функције  

- реализује логичке функције помоћу 

логичких кола 

3. Прекидачке мреже  

- наводи разлике комбинациононих, 

секвенцијалних и мешовитих прекидачких 

мрежа 

- разликује полусабирач и потпуни сабирач 

- објасни структуру и начин рада сабирача  

- изведе једначину стања сабирача и 

реализује га логичким колима 

- наведе функције, објасни структуру и 

начин рада кодера, декодера, конвертора 

кода  

- наведе функције, објасни структуру и 

начин рада мултиплексера и 

демултиплексера 

- објасни рад различитих флип флопова, 

записује њихове табеле истинитости и 

наводи њихову употребу 

- користи универзална логичка кола за 

реализацију логичко-прекидачких мрежа 

- реализује флип флоп са NILI логичким 

колима 

- представи и објасни блок дијаграм 

коначног аутомата 

- представи коначан аутомат дијаграмом 

стања 

- црта блок шеме стационарних и 

померачких регистара, објашњава начин 

Електроника, 

програмирање, 

рачунарски 

хардвер, 

микроконтролери 

и микропроцесори 

30+15 20+3 10+12 
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њиховог рада и начине уписивања и 

очитавања података 

- разликује асинхроне и синхроне бројаче 

- објасни рад бројача и црта временске 

дијаграме сигнала 

- наводи предности и недостатке појединих 

бројача 

- врши класификацију меморија према 

начину записивања, начину приступа, 

технологији израде 

- објасни  унутрашњу структуру и принцип 

рада меморијских кола 

- наводи разлике између динамичких и 

статичких полупроводничких меморија 

Начини 

оцењивања 

Праћење остварености исхода,тестови 

знања, активност на часу, праћење 

практичног рада, самосталног практи- 

чног рада, самостални практични рад. 

                                                                     Укупно: 68+34 46+6 22+28 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

● При обради теме „Бинарни запис података“ ускладити примере из програмирања тако да се часовима вежби одраде програмске реализације 

поступака кодирања, конвертовања из једног у други систем, извођење операција бинарне аритметике применом битских оператора 

● При обради теме „Прекидачке мреже“ временски се ускладити са темпом изучавања градива из предмета Електроника у трећем разреду 

● На лабораторијским вежбе са колима снимити зависност излаза од улаза за бар једно коло а ако је могуће и за неколико различитих кола и 

анализирати резултате.  

● У вежби Изведена логичка кола на једним вежбама израдити минимизацију функције и нацртати шему, а на следећим вежбама реализовати 

добијену функцију 

● У вежби коначни аутомати одрадити блок дијаграме  за неколико примера  

● Охрабривати да процењују сопствени напредак  у остваривању задатака предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу 

аргументацију. 
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Образовни профил: Електротехничар рачунара 

Предмет: Пословне комуникације изборни предмет 

Разред: Трећи или четврти 

Службени гласник РС-Просветни гласник: Службени гланик РС, бр. 88/17 и 27/18 и др. закон 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 68 или 62 / / / 68 или 62 

Недељни 2 / / / 2 

Циљ и задаци предмета 

– Упознавање ученика са појмом и врстама комуникација. 

– Оспособљавање за превазилажење конфликтних ситуација. 

– Овладавање основама пословне културе. 

– Овладавање знањима и вештинама пословне комуникације. 

– Оспособљавање за самосталну вербалну и писану комуникацију. 

– Упознавање ученика са значајем информационих технологија у комуникацији. 

– Оспособљавање за активно тражење посла (запошљавање и самозапошљавање). 

- Мултидисциплинарни приступ и оријентација на праксу 

Активности наставника: 

- редовно пратити рад и залагање ученика на часу; 

- водити рачуна о индивидуализацији приступу ученику; 

- подстицати ученике да опажају, примењују, препознају, упоређују, изводе закључке,  повезују знања са другим областима и другим 

предметима, решавају проблеме, практично примењују омогућити подстицајну средину за рад и учење; 

- охрабрује, помаже и подстиче ученике; 

- инсистира на систематичности у раду и поштовању принципа и правила рада; 

- инсистира на практичној примени стечених знања; 

- оцењивањем мотивише ученике за учење; 

- оцењивањем процењује ниво постигнућа ученика; 

Активности ученика: 

- активан приступ при излагању новог градива и изради задатака на часу; 
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- практична примена стечених знања; 

- активно учешће у раду; 

- самопроцењивање напретка; 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. 

Појам, врсте и 

баријере у 

комуникацији 

/ 

- oбјасни појам и функције комуникације; 

- препозна различите врсте комуникације;  

- објасни разлику између друштвене, 

приватне и пословне комуникације; 

- објасни разлику између вербалне и 

невербалне комуникације; 

-  дем. раз. врсте невербалне комуникације; 

- препозна могуће баријере у комуникацији; 

- примени различите методе решавања 

конфликтних ситуација. 

• Предузетништво 

• Српски језик и 

књижевност 

• Страни језик 

• Социологија са 

правима грађана 

 

18 или 17 10 8или 7 

2. 
Пословна култура 

(бонтон) 
/ 

- понаша се у складу са правилима 

пословног бонтона; 

- примени правила лепог понашања при 

представљању, упознавању и 

комуницирању; 

- разуме ток пословног састанка; 

- препозна улогу и значај особа са 

различитим пословним задацима у току 

пословног састанка; 

- примени правила хоризонталне и 

вертикалне комуникације у предузећу или 

конкретној ситуацији; 

- разуме специфичности лепог понашања 

других културних средина; 

• Предузетништво 

• Српски језик и 

књижевност 

• Страни језик 

• Социологија са 

правима грађана 

 

20 или19 12 8 или 7 
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3. 

Писана пословна 

комуникација 

(кореспонденција) 

/ 

- објасни задатке и примени начела пословне 

кореспонденције; 

- разликује стилове и фразе у писаној 

пословној комуникацији; 

- примењује на писменим примерима 

пословно протоколарно обраћање; 

- разликује врсте писане пословне 

комуникације; 

- самостално изради пословно писмо; 

- наведе карактеристике дигиталне писане 

пословне комуникације 

• Предузетништво 

• Српски језик и 

књижевност 

• Страни језик 

• Социологија са 

правима грађана 

 

14или 12 8или 6 6 

4. 

Комуникација и 

кореспонденција у 

вези са 

запошљавањем 

/ 

- састави и обликује CV и пропратно писмо; 

- попуни пријаву о слободном радном месту; 

- уочи значај уговора о раду; 

- примени стечене вештине и правила 

комуникације у разговору за послодавцем. 

• Предузетништво 

• Српски језик и 

књижевност 

• Страни језик 

• Социологија са 

правима грађана 

16 или 14 8 или 6 8 

Начини 

оцењивања 

1. праћење остварености исхода 

2. тестове знања 

3. тестове практичних вештина  

                                                                     Укупно: 68 или 62 
38 или 

34 
30 или 28 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

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

Облици наставе Предмет се реализује кроз следеће облике наставе: Теорија (68 или 62 часа) 

Место реализације наставе Настава се реализује у кабинету опремљеном пројектором, модерацијском таблом, телефоном са факс машином  

Препоруке за реализацију наставе  

● Садржај предмета се реализује кроз методе активно оријентисане наставе 

● Адекватна припрема часа у сарадњи са педагошко - психолошком службом 

● Припрема дидактичког материјала за реализацију часа 

● Користити шеме, видео и аудио материјал у реализацији наставе 

● Јасно и конкретно излагање градива са освртом на конкретне примере из свакодневног живота и праксе 

● Планирање интерактивних метода рада  
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Образовни профил: Електротехничар рачунара 

Предмет: Електроенергетика -  изборни предмет 

Разред: Трећи 

Службени гласник РС-Просветни гласник: ("Сл. гласник РС – Просветни гласник", бр. 88/17 и 27/18 –др закон) 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 70 / / / 70 

Недељни 2 / / / 2 

 

Циљ и задаци предмета 

 

● Упознавање ученика са структуром и особинама савременог електроенергетског система; 

● Стицање основних знања о електричним постројењима, електричним инсталацијама и електричним машинама у електроенергетици; 

● Развијање правилног односа ученика према заштитии унапређењу животне средине; 

● Сагледавање примене електронских уређаја и рачунара у електроенергетским постројењима; 

● Сагледавање примене савремене електронике и микрорачунара у управљању и регулацији електричним машинама; 

● Сагледавање примене рачунара за прорачун и пројектовање електричних инсталација; 

● Упознавање ученика са мерама заштите од удара електричне струје; 

● Развијање радних навика, одговорности и способности за примену стечених знања. 

 

Активности наставника: 

- Посредовање између ученика и градива ( усмеравање да градиво иде у сусрет ученику, а ученик градиву ); 

- Помоћ у вођењу, и вођење процеса учења; 

- Предавањем , дискусијом и израдом задатака упознати ученике са основним електронским елементима и склоповима; 

- Омогућити ученицима да сами изводе закључке; 

- Подстицати ученике на учење; 

- Инсистирати на систематичности у раду и поштовању принципа и правила рада; 

- Инсистирати на практичној примени стечених знања; 

- Оцењивањем мотивисати ученике за учење; 
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- Оцењивањем проценити ниво постигнућа ученика; 

- Идентифовати  напредак у учењу и постигнућима ученика. 

Активности ученика: 

- Мобилисање претходних знања и искустава 

- Самостално проналажење информација 

- Уочавање, дефинисање и решавање проблема 

- Индивидуални рад на текстовима из дате области 

- Јавно саопштавање о неком садржају 

- Аргументовано дискутовање о проблему из области 

- Анализа проблема и слободно размишљање и истраживање о датим проблемима у области. 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Електрична постројења  

- По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- наведе и објасни улогу основних поделемената 

и анализира структуру електроенергетског 

система (ЕЕС-а) посредством блок-шеме 

- разматра најважније карактеристике 

савременог ЕЕС-а 

- изврши основну поделу електрана према врсти 

горива 

- објасни основне принципе рада и поделу: 

хидроелектрана, термоелектрана, нуклеарних 

електрана (користећи блок-шеме) 

- анализира могућности за будући развој 

електроенергетског система, сагледа еколошке 

проблеме и промишља о начинима за њихово 

решавање 

- наведе нове изворе енергије и упореди их са 

конвенционалнимизворима 

Основе 

електротехн

ике 

физика 

12 8 4 
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- направи преглед најважнијих електричних и 

електронских система у електранама 

- наведе основне елементе трансформаторских и 

разводних постројења и објасни њихову улогу 

- изврши поделу електроенергетских 

трансформатора према месту и улози у ЕЕС-у 

- изложи опште принципе управљања 

електроенергетским постројењима 

- истакне важност и објасни употребу рачунара и 

савремених електронских уређајаза надзор и 

управљање постројењима, са посебним 

акцентом на систем за надзор у реалном 

времену (SCADA) 

2. Електричне инсталације  

- наведе елементе електричних инсталација  

- -да објасни улогу свих елемената ел. 

инсталација 

- -да објасни како функционишу 

осигурачи,прекидачи и прикључни уређаји 

- -да објасни шта је напон додира и како се 

штитимо од удара струје 

- да наведе изворе светлости и како они 

функционишу. 

Основе 

електротехн

ике 

физика 

14 9 5 

3. Електричне машине  

- Трансформатори 

- наведе намену трансформатора и основна 

подручја примене 

- опише изглед и наведе основне конструкционе 

делове трансформатора малих снага 

- објасни принцип рада трансформатора, 

успостави узајамни однос напонаи струја у 

трансформатору и дефинише однос 

преображаја 

- наведе структуру губитака у трансформатору, 

Основе 

електротех. 

физика 

42 28 14 
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места где настају и дефинише степен 

искоришћења 

- опише начине хлађења трансформатора 

- објасни граничне режиме рада трансформатора 

(празан ход и кратак спој) и дефинише основне 

карактеристике 

- објасни основне конструкционе елементе 

трофазних трансформатора, наведе начине 

њиховог спрезања и особине основних спрега 

- опише најважније карактеристике, улогу неких 

посебних врста трансформатора и подручја 

примене 

- Асинхрони мотори 

- наведе намену и области примене асинхроног 

мотора 

- наброји и опише основне конструкционе 

делове асинхроних мотора и разликује врсте 

асинхроних мотора према конструкцији ротора 

- објасни принцип рада асинхроног мотора, 

дефинише појам апсолутног и релативног 

клизањаи како се одређује, као и учестаност у 

ротору 

- опише рад неоптерећеног мотора, објасни 

трансформаторско понашањеасинхроног 

мотора када је ротор закочен и разуме услове 

при којима мотор прелази у генераторски 

режим рада 

- наведе израз за обртни момент и анализира 

механичку карактеристику асинхроног мотора 

- наведе и укратко опише основне методе 

покретања асинхроних мотора са клизним 

прстеновима и кавезним ротором 
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- објасни како се мења смер обртања и наведе 

начине промене броја обртаја асинхроног 

мотора 

- објасни основни принцип рада једнофазног 

мотора и Лебланову теорему 

- кратко опише конструкцију, начин рада и 

управљања двофазног асинхроног мотора 

- истакне важну улогу електронских уређаја и 

савремених микроконтролера за скаларно и 

векторско управљање  и регулацију брзине 

обртања асинхроног мотора 

- Машине једносмерне струје 

- наведе намену и области применемашина 

једносмерне струје 

- опише изглед, наведе саставне делове и објасни 

функцију најважнијих конструкционих делова 

машине једносмерне струје 

- објасни начин рада машине једносмерне струје 

користећи упрошћени модел и шему 

- разликује врсте машина једносмерне струје 

према режиму рада и начину побуђивања 

- изврши поделу генератора једносмерне струје 

према врсти побуде, дефинише и објасни 

основне радне карактеристике 

- изврши поделу мотора једносмерне струје 

према врсти побуде, дефинише и објасни 

основне радне карактеристике 

- наведе и опише где се и како примењују 

полупроводнички елементи и рачунарска 

техника у управљању и регулацији машина 

једносмерне струје 

- Синхроне машине 
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- наведе улогу и подручја примене синхроних 

машина 

- опише основне конструкционе одлике 

синхроних машина (са цилиндричним ротором 

и са истакнутим половима) 

- истакне основне опште одлике синхроних 

машина и дефинише основне појмове 

- објасни општи принцип рада синхронемашине 

- дефинише, нацрта и анализира основне 

карактеристике синхроног генератора 

- изложи добра својства и недостатке синхроних 

мотора и укратко објасни начине покретања 

мотора 

- опише конструкцију малих синхроних мотора 

са сталним магнетима, наведе њихове 

особености, подручја примене и најчешће 

коришћене врсте ових мотора 

- објасни принцип рада (уз принципску шему) и 

начине управљања корачним и вентилним 

моторима 

- истакне важну улогу електронских уређаја и 

рачунара у управљању и регулацији 

електромоторних погона са синхроним 

мотором (у системима побуде великих 

синхроних генератора у електранама, при 

аутоматској синхронизацији генератора на 

мрежу) 

Начини 

оцењивања 

Праћење остварености исхода,тестови 

знања, активност на часу, праћење 

практичног рада, самосталног практи- 

чног рада, самостални практични рад. 

                                                                     Укупно: 68 45 23 
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Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

● користити сва доступна наставна средства 

● користити савремене наставне методе и мултимедијалне презентације 

● упућивати ученике да користе интернет и стручну литературу 

● постепено уводити ученике у област кроз људске потребе, принципе рада, блок-шеме и бројне примере из живота и праксе 

● У наставној теми „Електроенергетска постројења“ ученике упознати са основним изворима електричне енергије, карактеристичним електранама 

у окружењу, специфичностима изградње, коришћења, одржавања и перспективама изградње нових електрана. такође, упознати ученике са 

основним елементима трансформаторских и разводних постројења примењених у електроенергетском систему од електарне до места потрошње 

електричне енергије. Посебну пажњу посветити примени рачунара и савремених електронских система у процесу производње ел. енергије, 

надзора рада, управљања и регулације у електранама и разводним постројењима. 

● У наставној теми „Електричне инсталације“ посебну пажњу посветити избору проводника, осигурача и прекидача за прикључење 

карактеристичних електричних уређаја на постојећу електричну инсталацију. Приликом упознавања ученика са мерама заштите од удара ел. 

струје, навести примере непоштовања прописа и објаснити последице по човека и околину. Упознати ученике са применом рачунара у 

прорачунима и пројектовању ел. инсталација. 

● у наставној теми „Електричне машине“ упознати ученике са основним конструкционим карактеристикама класичних електричних машина, а 

посебно истаћи специфичности конструкције малих ел. машина и микромашина које се масовно користе у аутоматици, електронским и 

рачунарским уређајима. Принципе рада објаснити помоћу познатих закона из основа електротехнике. Карактеристике појединих машина 

представити графички, уз што мање математичких израза, са нагласком на добре и лоше стране појединих техничких решења. На крају 

изучавања сваке од наведених машина ученицима објаснити савремене начине управљања и регулације помоћу електронских уређаја и 

микрорачунара, како би повезали основна уже стручна знања свог образовног профила и уочили могућност примене тих знања у области 

електроенергетике. 

● код свих тема, не улазити у детаље и сложене математичке изразе, већ садржаје изложити уз помоћ једноставних и прегледних шема, цртежа, 

скица и слика појединих делова, склопова машина и уређаја 

● подстицати ученике на визуелно опажање, самостално поређење и успостављање веза између различитих садржаја (нпр. повезивање садржаја 

предмета са свакодневним искуством и садржајима других предмета) 

● развијати свест о заштити животне средине 

● мотивисати ученике на тимски рад, самопроцену, презентацију својих радова и групних пројекатаи ефикасну визуелну, вербалну и писану 

комуникацију 

● мотивисати ученике да створе наклоност ка електроенергетици и техници уопште 

● оспособљавати и охрабривати ученике да процењују сопствени напредак у остваривању задатака предмета, као и напредак других ученика уз 

одговарајућу аргументацију 
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Четврти разред 

Образовни профил:Електротехничар рачунара 

Предмет: Српски језик и књижевност 

Разред: Четврти 

„Службени гласник РС-Просветни гласник:" бр.11/2018 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок настава Укупно 

Годишњи 93 / / / 93 

Недељни 3 / / / 3 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ: 

- 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. 

Задаци: 
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- Настава језика (знања о језику, способност служење језиком и васпитна улога наставе језика). Ученици треба да:  

o овладају знањима о српском књижевном језику;  

o стекну вештине и способности његовог коришћења у општењу са другима, у писменом и усменом изражавању, приликом учења, 

образовања и интелектуалног развоја;  

o поштују матерњи језик, негују српски језик, традицију и културу српског народа, националних мањина, етничких заједница и других 

народа;  

o унапређују културу језичког општења, у складу са поштовањем расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне 

равноправности, са развијањем толеранције и уважавања различитости и са поштовањем и уважавањем других језика и других култура.  

- Настава књижевности (усвајање књижевних знања, развијање читалачких вештина и афирмисање васпитних вредности путем 

књижевности). Ученици треба да:  

o упознају репрезентативна дела српске књижевне баштине и дела опште књижевности, њихове ауторе, поетске и естетске вредности;  

o негују и развијају читалачке компетенције и интерпретацијске вештине посредством којих ће се упознавати са репрезентативним 

књижевним делима из историје српске и опште књижевности, читати их и тумачити у доживљајној и истраживачкој улози;  

o развијају литерарне афинитете и постану читаоци рафинираног естетског укуса који ће умети да на истраживачки, стваралачки и активан 

начин читају књижевна дела свих жанрова, вреднују их, говоре о њима и поводом њих;  

o усвоје хуманистичке ставове, уверења и систем вредности;  

o оспособе се за поуздано морално просуђивање, опредељивање за добро и осуду насилништва и нечовештва, одбацивање свих видова 

агресивног и асоцијалног понашања и за развијање самосвести и личне одговорности;  

o подстичу на саосећање са ближњима и одговорност према другом;  

o развију врлине разборитости и равнотеже и мудрости.  

- Општи задаци. Ученици треба да:  

o развијају и негују стваралачки и истраживачки дух у процесу учења и у примени стечених знања;  

o развијају и негују методичност и методичка поступања приликом овладавања сложеним и обимним знањима;  

o усаглашено са општим исходима учења, као и усклађено са узрастом и способностима, даље развијају знања, васпитне вредности и 

функционалне вештине које ће моћи да користе у даљем образовању, у професионалном раду и у свакодневном животу;  

o развијају лични и национални идентитет и осећање припадности држави Србији;  

o формирају вредносне ставове којима се чува национална и светска културна баштина;  

o буду оспособљени за живот у мултикултуралном друштву.  

Активности наставника: 

- мотивисање ученике за читање; 

- припремање и благовремено давање ученицима истраживачких задатака као помоћ приликом читања и разумевања дела; 

- припремање наставних материјала; 
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- планирање активности на часу и тока часа; 

- објашњавање, тумачење, анализирање  новихсадржаја и појмова; 

- подстицање активног учешћа ученика ураду на часу; 

- подстицање креативности ученика; 

- подстицање код ученика критичког развој мишљења и разумевања; 

- подстицањее активног учења; 

- подстицање учника  да повезују знања са другим областима и  ослањају се на претходно искуство; 

- инсистирање на практичној примени стечених знања 

- подстицање одговорности код ученика; 

- упућивање ученика на додатне изворезнања и могућности сазнавања; 

- неговање позитивне климе у одељењу; 

- омогућавање подстицајне средине за рад и учење; 

- охрабрибравање, помагање и подстицање ученика; 

- инсистирање на систематичности у раду и поштовању принципа и правила рада; 

- редовно вредновање рада и постигнућа сваког ученика; 

- самовредновање реализације програма ; 

- планирање новина и измена за следећу школску годину. 

Активности ученика: 

- редовно читање задате лектире; 

- припремње радних материјала за часовеобраде књижевних дела; 

- активно учествовање у дискусијама на часу; 

- активан приступање при излагању новог градива и изради задатака на часу; 

- самостално или уз помоћ наставника запажање, упоређивање, примена и повезивање градива ; 

- израда домаћих задатака; 

- активно учење; 

- тражење додатне подршке за градиво које нису разумели или их додатно интересује; 

- редовно бележење у свеску свих  најважнијихчињеница и закључакае са часа; 

- израда писмених задатака, тестова знања,правописних диктата, рецитовање стихова; 

- практична примена стечених знања; 

- повезивање знања са другим областима; 

- ослањање на претходно искуство; 

- самопроцењивање напретка . 
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Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  по 

теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

I Савремена поезија  

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

- 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 

Историја 

Филозофија 

Ликовна култура 

Музичка уметност 

 
12 10 2 

II Савремена проза  

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

- 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  

Историја 

Филозофија 

Ликовна култура 

Музичка уметност 

 28 25 3 

III Савремена драма  

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

- увиди разлику између традиционалне и  

савремене драме 

- упореди драмски  књижевни текст са 

другим облицима његове интерпретације 

- формулише личне утиске и запажања о 

драмском делу 

Историја 

Филозофија 

Ликовна култура 

Музичка уметност 

 
9 7 2 
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IV 
Класици светске 

књижевности 
 

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

- препозна свевременост  обрађених тема 

- тумачи дела износећи своја запажања и 

утиске и образложења о њима 

Историја 

Филозофија 

Ликовна култура 

Музичка уметност 

 

10 8 2 

V Синтакса  

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

- одреди синтаксичке јединице и њихову 

функцију 

- одреди типове независних и зависних 

реченица, типове напоредних 

конструкција,  

- разуме појам конгруенције 

- познаје систем глаголских облика 

- примени правописне знаке у складу са 

језичком нормом 

- употреби знаке интерпункције у складу са 

језичком нормом 

страни језик 

7 6 1 

VI Правопис  

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

- примени правописне знаке у складу са 

језичком нормом 

- употреби знаке интерпункције у складу са 

језичком нормом 

 

5 3 2 

VII Култура изражавања  

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

- напише есеј поштујући структуру ове 

књижевне врсте 

- састави биографију, молбу, жалбу, 

приговор… 

- процењује вредност понуђених културних 

садржаја 

 

22 / 22 



Машинска школа „Радоје Дакић“ 2018 -2022. 

 

 

1705 

Начини 

оцењивања 

• усмено испитивање 

- индивидуално 

- групна дискусија 

• тест знања 

• домаћи задатак 

• писмени задатак 

• есеј 

• ППТ презентација 

• праћење актиности на часу 

Укупно: 93 59 34 

 

Образовни стандарди: 

Основни ниво 

1. Област ЈЕЗИК  

2.СЈК.1.1.1. Има основна знања о језику уопште (шта је језик, које функције има); поштује свој језик и поштује друге језике; 

препознаје стереотипне ставове према језику. Разуме појам текста; разликује делове текста (увод, главни део, завршетак); препознаје 

врсте текстова (облике дискурса); има основна знања из социолингвистике: познаје појмове једнојезичности и вишејезичности (и зна 

одговарајуће језичке прилике у Србији); разуме појам језичке варијативности и препознаје основне варијетете.  

2.СЈК.1.1.2. Разликује књижевни (стандардни) језик од дијалекта; зна основне податке о дијалектима српског језика; има правилан 

став према свом дијалекту и другим дијалектима српског језика и према оба изговора српског књижевног језика (поштује свој и друге 

дијалекте српског језика и има потребу да чува свој дијалекат; подједнако цени оба изговора српског књижевног језика - екавски и 

(и)јекавски); има потребу да учи, чува и негује књижевни језик; познаје најважније граматике и нормативне приручнике и уме да се 

њима користи; зна основне податке о месту српског језика међу другим индоевропским и словенским језицима; има основна знања о 

развоју књижевног језика, писма и правописа код Срба.  

2.СЈК.1.1.3. Разликује правилан од неправилног изговора гласа; зна основну поделу гласова; има основна знања у вези са слогом и 

примењује их у растављању речи на крају реда; зна основна правила акценатске норме и уочава евентуалне разлике између свог и 

књижевног акцента.  

2.СЈК.1.1.4. Познаје врсте и подврсте речи; примењује норму у вези с облицима речи у фреквентним случајевима (укључујући и 

гласовне промене у вези с облицима речи); издваја делове речи у вези с облицима речи (граматичка основа и наставак за облик) у 

једноставнијим случајевима; издваја делове речи у вези с грађењем речи (префикс, творбена основа, суфикс) у једноставнијим 

случајевима; препознаје основне начине грађења речи; примењује норму у вези с грађењем речи (укључујући и гласовне промене у 

вези с грађењем речи); примењује постојеће моделе при грађењу нових речи.  

2.СЈК.1.1.5. Правилно склапа реченицу; разликује синтаксичке јединице; разликује активне и пасивне реченице; уме да анализира 



Машинска школа „Радоје Дакић“ 2018 -2022. 

 

 

1706 

једноставније реченице грађене по основним моделима и проширене прилошким одредбама.  

2.СЈК.1.1.6. Има лексички фонд који је у складу са средњим нивоом образовања; прави разлику између формалне и неформалне 

лексике и употребљава их у складу са приликом; има основна знања о значењу речи; познаје основне лексичке односе (синонимију, 

антонимију, хомонимију); познаје метафору као лексички механизам; нема одбојност према речима страног порекла, али их не 

прихвата некритички и аутоматски; познаје појам термина и фразеологизма; познаје најважније речнике српског језика и уме да се 

њима користи.  

2. Област КЊИЖЕВНОСТ  

2.СЈК.1.2.1. Познаје ауторе дела из обавезног школског програма и локализује их у контекст стваралачког опуса и 

књижевноисторијски контекст.  

2.СЈК.1.2.2. Познаје књижевнотеоријску терминологију и доводи је у функционалну везу са примерима из књижевних1 и 

неуметничких2 текстова предвиђених програмом.  

2.СЈК.1.2.3. У тумачењу књижевноуметничких и књижевнонаучних дела разликује методе унутрашњег и спољашњег приступа.  

2.СЈК.1.2.4. Уочава и примерима аргументује основне поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевних дела из обавезне 

школске лектире.  

2.СЈК.1.2.5. Уочава основне особине књижевности као дискурса и разликује га у односу на остале друштвене дискурсе.  

2.СЈК.1.2.6. Наводи основне књижевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске 

књижевности и повезује их са делима и писцима из обавезне лектире школског програма.  

2.СЈК.1.2.7. Анализира издвојене проблеме у књижевном делу и уме да их аргументује примарним текстом.  

2.СЈК.1.2.8. Користи препоручену секундарну литературу (књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, теоријску) и доводи је у 

везу са књижевним текстовима предвиђеним програмом.  

2.СЈК.1.2.9. На основу дела српске и светске књижевности формира читалачке навике и знања; схвата улогу читања у тумачењу 

књижевног дела и у изграђивању језичког, литерарног, културног и националног идентитета.  
1 Књижевни текстови обухватају књижевноуметничке и књижевнонаучне текстове. 
2 Под неуметничким текстовима подразумевају се текстови из науке о језику и науке о књижевности, научнопопуларни текстови из 

ових области и, по потреби, текстови из медија и других извора погодни за обраду градива из предмета Српски језик и књижевност. 

3. Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА  

2.СЈК.1.3.1. Говори разговетно, поштујући ортоепска правила књижевног језика; примењује књижевнојезичку акцентуацију или 

упоређује свој акценат са књижевним и труди се да је с њим усклади; течно и разговетно чита наглас књижевне и неуметничке 

текстове; изражајно чита и казује лакше књижевноуметничке текстове; у званичним ситуацијама говори о једноставнијим темама из 

области језика, књижевности и културе користећи се коректним језичким изразом (тј. говори течно, без замуцкивања, поштапалица, 

превеликих пауза и лажних почетака, осмишљавајући реченицу унапред) и одговарајућом основном терминологијом науке о језику и 

науке о књижевности, прилагођавајући приликама, ситуацији, саговорнику и теми вербална и невербална језичка средства (држање, 
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мимику, гестикулацију); говори уз презентацију; има културу слушања туђег излагања; у стању је да с пажњом и разумевањем слуша 

излагање средње тежине (нпр. предавање) с темом из језика, књижевности и културе; приликом слушања неког излагања уме да хвата 

белешке.  

2.СЈК.1.3.2. Говорећи и пишући о некој теми (из језика, књижевности или слободна тема), јасно структурира казивање и повезује 

његове делове на одговарајући начин; разликује битно од небитног и држи се основне теме; саставља једноставнији говорени и 

писани текст користећи се описом, приповедањем и излагањем (експозицијом); уме укратко да опише своја осећања и доживљај 

књижевног или другог уметничког дела; сажето препричава једноставнији књижевноуметнички текст и издваја његове важне или 

занимљиве делове; резимира једноставнији књижевни и неуметнички текст.  

2.СЈК.1.3.3. У расправи или размени мишљења на теме из књижевности, језика и културе уме у кратким цртама да изнесе и 

образложи идеју или став за који се залаже, говори одмерено, ослања се на аргументе, у стању је да чује туђе мишљење и да га узме у 

обзир приликом своје аргументације; пише једноставнији аргументативни текст на теме из књижевности, језика и културе.  

2.СЈК.1.3.4. Користи оба писма, дајући предност ћирилици; примењује основна правописна правила у фреквентним примерима и уме 

да се служи школским издањем Правописа; у писању издваја делове текста, даје наслове и поднаслове, уме да цитира и парафразира; 

саставља матурски рад поштујући правила израде стручног рада (употребљава фусноте и саставља садржај и библиографију); 

саставља писмо - приватно и службено, биографију (ЦВ), молбу, жалбу, захтев, оглас; зна да попуни различите формуларе и обрасце.  

2.СЈК.1.3.5. Има способност и навику да у различите сврхе (информисање, учење, лични развој, естетски доживљај, забава...) чита 

текстове средње тежине (књижевноуметничке текстове, стручне и научнопопуларне текстове из области науке о језику и 

књижевности, текстове из медија3); примењује предложене стратегије читања.  

2.СЈК.1.3.6. Разуме књижевни и неуметнички текст средње сложености: препознаје њихову сврху, проналази експлицитне и 

имплицитне информације, издваја главне идеје текста; прати развој одређене идеје у тексту; пореди основне информације и идеје из 

двају или више текстова.  

2.СЈК.1.3.7. Критички промишља књижевни и неуметнички текст средње сложености: разликује објективну/веродостојну чињеницу 

од ауторове интерпретације; процењује (и то образлаже) да ли аутор неуметничког текста износи све потребне информације и да ли 

даје довољне и веродостојне доказе за то што тврди; процењује да ли је аутор текста неутралан или ангажован односно пристрастан, и 

образлаже своју процену; препознаје говор мржње, дискриминације, бирократски језик, и има изграђен негативан став према њима; 

уме у једноставним примерима да понуди алтернативу бирократском језику.  

2.СЈК.1.3.8. Препознаје структуру, различите елементе, стилске одлике (експресивност, сликовитост, метафоричност) књижевног и 

неуметничког текста; препознаје конотативно значење речи у датом контексту и разуме сврху конотативног значења у књижевном и 

неуметничком тексту; одређује значење непознате речи на основу контекста и творбеног модела; разуме значај читања за богаћење 

лексичког фонда.  

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на средњем нивоу у свакој области.  
3 Текстови који су погодни за обраду градива из језика и књижевности. 
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Средњи ниво 

1. Област ЈЕЗИК  

2.СЈК.2.1.1. Има шира знања о језику уопште (која су битна својства језика); препознаје јединице и појаве које припадају различитим 

језичким нивоима/подсистемима; има основна знања о писму уопште; има основна знања о правопису уопште (етимолошки - 

фонолошки правопис; граматичка - логичка интерпункција; графема - слово); има основна знања о језицима у свету (језичка 

сродност, језички типови, језичке универзалије). Разуме основне принципе вођења дијалога; разуме појам говорног чина; разуме 

појам деиксе. Познаје одлике варијетета српског језика насталих на основу медијума и оних који су условљени социјално и 

функционално.  

2.СЈК.2.1.2. Зна основне особине дијалеката српског језика; зна основна правила екавског и (и)јекавског изговора; у једноставнијим 

случајевима пребацује (и)јекавску реч у екавски лик и обрнуто. Смешта развој књижевног језика код Срба у друштвени, историјски и 

културни контекст.  

2.СЈК.2.1.3. Познаје говорне органе и начин на који се гласови производе; зна да дели гласове по свим критеријумима; разуме појам 

фонеме; зна сва правила акценатске норме и уме да прочита правилно акцентовану реч; зна механизме фонолошки условљених 

гласовних промена (једначења сугласника по звучности и по месту творбе, сажимање и асимилацију вокала и губљење сугласника).  

2.СЈК.2.1.4. Има шира знања о врстама и подврстама речи; уме да одреди облик променљиве речи и да употреби реч у задатом 

облику; познаје појам морфеме; дели реч на творбене морфеме у једноставнијим случајевима и именује те морфеме; познаје основне 

начине грађења речи; примењује норму у вези с облицима речи у мање фреквентним случајевима.  

2.СЈК.2.1.5. Користи се свим синтаксичким могућностима српског језика; разликује безличне и личне реченице; анализира реченице 

грађене по различитим моделима; има шира знања о синтагми; препознаје основне врсте зависних предикатских реченица (типични 

случајеви); зна основно о напоредним односима, конгруенцији и негацији; разликује врсте независних предикатских реченица; разуме 

појам елипсе; има основна знања о употреби падежа и глаголских облика.  

2.СЈК.2.1.6. Има богат и уразноличен лексички фонд (укључујући и интелектуалну и интернационалну лексику и познавање 

најфреквентнијих интернационалних префикса и суфикса). Тај фонд употребљава у складу с приликом; види језик као низ 

могућности које му служе да изрази индивидуално искуство и усмерен је ка богаћењу сопственог речника; познаје 

хиперонимију/хипонимију, паронимију; разликује лексичке слојеве; познаје метонимију као лексички механизам.  

2. Област КЊИЖЕВНОСТ  

2. СЈК.2.2.1. Интерпретира књижевни текст увидом у његове интеграционе чиниоце (доживљајни контекст, тематско-мотивски слој, 

композиција, ликови, форме приповедања, идејни слој, језичко-стилски аспекти...).  

2.СЈК.2.2.2. Познаје књижевнотеоријску терминологију и књижевнотеоријска знања адекватно примењује у тумачењу књижевних 

дела предвиђених програмом.  

2.СЈК.2.2.3. Разликује методе унутрашњег и спољашњег приступа у интерпретацији књижевноуметничког и књижевнонаучног дела и 

адекватно их примењује приликом разумевања и тумачења ових врста дела.  
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2.СЈК.2.2.4. Уочава и образлаже поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевноуметничких и књижевнонаучних дела у 

оквиру школске лектире; процењује да ли је сложенији књижевнонаучни текст (аутобиографија, биографија, мемоари, дневник, 

писмо, путопис...) добро структуриран и кохерентан, да ли су идеје изложене јасно и прецизно; уочава стилске поступке у 

књижевноуметничком и књижевнонаучном тексту; процењује колико одређене одлике текста утичу на његово разумевање и 

доприносе тумачењу значења текста.  

2.СЈК.2.2.5. Образлаже основне елементе књижевности као дискурса у односу на остале друштвене дискурсе (нпр. 

присуство/одсуство приповедача, приповедни фокус, статус историјског и фиктивног итд.).  

2.СЈК.2.2.6. Приликом тумачења књижевноуметничких и књижевнонаучних дела из школског програма примењује знања о основним 

књижевноисторијским и поетичким одликама стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске књижевности.  

2.СЈК.2.2.7. Самостално уочава и анализира проблеме у књижевном делу и уме да аргументује своје ставове на основу примарног 

текста.  

2.СЈК.2.2.8. Активно користи препоручену и ширу, секундарну литературу (књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, теоријску) 

у тумачењу књижевноуметничких и књижевнонаучних дела предвиђених програмом.  

2.СЈК.2.2.9. На основу дела српске и светске књижевности развија читалачке вештине, способности и знања од значаја за тумачење и 

вредновање различитих књижевноуметничких и књижевнонаучних дела и за развијање језичког, литерарног, културног и 

националног идентитета; има изграђен читалачки укус својствен културном и образованом човеку.  

3. Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА  

2.СЈК.2.3.1. Говори у званичним ситуацијама, јавно и пред већим аудиторијумом о темама из области језика, књижевности и културе, 

користећи се књижевним језиком и одговарајућом терминологијом; учествује у јавним разговорима са више учесника; процењује 

слушаоца односно аудиторијум и обликује свој говор према његовим потребама и могућностима; има потребу и навику да развија 

сопствену говорну културу; с пажњом и разумевањем слуша теже излагање (нпр. предавање) с темом из језика, књижевности и 

културе; слуша критички, процењујући говорникову аргументацију и објективност.  

2.СЈК.2.3.2. Саставља сложенији говорени и писани текст (из језика, књижевности или слободна тема) користећи се описом, 

приповедањем и излагањем (експозицијом); у говореној или писаној расправи прецизно износи своје идеје и образлаже свој став; 

труди се да говори и пише занимљиво, правећи прикладне дигресије и бирајући занимљиве детаље и одговарајуће примере; уочава 

поенту и излаже је на прикладан начин; прецизно износи свој доживљај и утиске поводом књижевног или другог уметничког дела; 

сажето препричава сложенији књижевни текст и резимира сложенији књижевни и неуметнички текст на теме непосредно везане за 

градиво; пише извештај и реферат; примењује правописну норму у случајевима предвиђеним програмом.  

2.СЈК.2.3.3. Има способност и навику да у различите сврхе (информисање, учење, лични развој, естетски доживљај, забава...) чита 

теже текстове (књижевноуметничке текстове, стручне и научнопопуларне текстове из области науке о језику и књижевности, 

текстове из медија); има изграђен читалачки укус својствен културном и образованом човеку; примењује сложене стратегије читања; 

бира стратегију читања која одговара сврси читања.  
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2.СЈК.2.3.4. Разуме сложенији књижевни и неуметнички текст: препознаје његову сврху; проналази експлицитне и имплицитне 

информације; издваја информације према задатом критеријуму; издваја главне идеје; прати развој одређене идеје; пореди 

информације и идеје из двају или више текстова да би разумео одговарајући значењски или стилски аспект према задатом 

критеријуму; анализира и тумачи оне системе мотивације који се у књижевном делу јављају при обликовању (карактеризацији) 

ликова и изградњи догађаја (због бољег и потпунијег разумевања значења књижевног дела); тумачи (на нивоу разумевања) текстове 

ослањајући се на други текст/текстове.  

2.СЈК.2.3.5. Критички промишља сложенији књижевни и неуметнички текст: раздваја објективну чињеницу од ауторове 

интерпретације; процењује да ли је аутор текста неутралан или ангажован односно пристрастан, и образлаже своју процену; разликује 

експлицитне и имплицитне ауторове ставове; аргументовано вреднује да ли аутор сложенијег експозиторног или аргументативног 

текста погодног за обраду градива из језика и књижевности износи све потребне информације и да ли даје довољне и веродостојне 

доказе за то што тврди.  

2.СЈК.2.3.6. Процењује да ли је сложенији неуметнички текст погодан за обраду градива из језика и књижевности добро структуриран 

и кохерентан, да ли су идеје изложене јасно и прецизно; уочава стилске поступке у овим текстовима; процењује колико одређене 

одлике текста утичу на његово разумевање.  

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на напредном нивоу у свакој области.  

Напредни ниво 

1. Област ЈЕЗИК  

2.СЈК.3.1.1. Разуме да постоји тесна веза између језика и мишљења; јасан му је појам категоризације; познаје конверзационе максиме 

(квалитета, квантитета, релевантности и начина); разуме појам информативне актуализације реченице и зна како се она постиже; 

јасан му је појам текстуалне кохезије.  

2.СЈК.3.1.2. При подели речи на слогове позива се на правила; акцентује једноставније примере.  

2.СЈК.3.1.3. Има детаљнија знања о морфологији у ужем смислу и творби речи у српском језику (дели реч на творбене морфеме у 

сложенијим случајевима и именује те морфеме).  

2.СЈК.3.1.4. Има детаљнија знања о употреби падежа и глаголских облика; уме да анализира компликованије реченице грађене по 

различитим моделима; познаје специјалне независне реченице; познаје различита решења у вези с конгруенцијом.  

2.СЈК.3.1.5. Има основна знања о речницима и структури речничког чланка.  

2. Област КЊИЖЕВНОСТ  

2.СЈК.3.2.1. Чита, доживљава и самостално тумачи књижевноуметничка и књижевнонаучна дела из обавезног школског програма, као 

и додатне (изборне) и факултативне књижевноуметничке и књижевнонаучне текстове; током интерпретације поуздано користи 

стечена знања о стваралачком опусу аутора и књижевноисторијском контексту.  

2.СЈК.3.2.2. Влада књижевнотеоријском терминологијом и теоријска знања адекватно примењује у тумачењу књижевноуметничких и 

књижевнонаучних дела која су предвиђена школским програмом и других дела ове врсте различитих жанрова, изван школског 
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програма.  

2.СЈК.3.2.3. У процесу тумачења књижевноуметничког и књижевнонаучног дела, одабира, примењује и комбинује адекватне методе 

унутрашњег и спољашњег приступа.  

2.СЈК.3.2.4. Уочава и тумачи поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевноуметничких и књижевнонаучних текстова у 

оквиру школске лектире и изван школског програма; процењује и пореди стилске поступке у наведеним врстама текстова.  

2.СЈК.3.2.5. Разуме основне елементе књижевности као дискурса (пореди нпр. присуство/одсуство приповедача, приповедни фокус, 

статус историјског и фиктивног итд.) у односу на остале друштвене дискурсе и та сазнања употребљава у тумачењу књижевних дела.  

2.СЈК.3.2.6. Приликом тумачења и вредновања књижевноуметничких и књижевнонаучних дела примењује и упоређује 

књижевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске књижевности.  

2.СЈК.3.2.7. Самостално уочава и тумачи проблеме и идеје у књижевном делу и своје ставове уме да аргументује на основу примарног 

текста и литерарно-филолошког контекста.  

2.СЈК.3.2.8. У тумачењу књижевног дела критички користи препоручену и самостално изабрану секундарну литературу 

(књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, теоријску).  

2.СЈК.3.2.9. На основу дела српске и светске књижевности (у обавезном и сопственом избору) и секундарне литературе шири 

читалачка знања, примењује стратегије читања које су усаглашене са типом књижевног дела и са читалачким циљевима (доживљај, 

истраживање, стваралаштво); развија језички, литерарни, културни и национални идентитет.  

3. Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА  

2.СЈК.3.3.1. Дискутује о сложеним темама из језика, књижевности и културе; дискутује о смислу и вредностима књижевних текстова 

и о сврси и вредностима неуметничких текстова користећи стручну терминологију.  

2.СЈК.3.3.2. Излаже (у званичним ситуацијама, јавно и пред већим аудиторијумом) и пише о темама из области језика, књижевности и 

културе; има развијене говорничке (ораторске) вештине; претпоставља различите ставове аудиторијума и у складу с тим 

проблематизује поједине садржаје; препознаје и анализира вербалну и невербалну реакцију саговорника односно аудиторијума и томе 

прилагођава свој говор; слушајући говорника, процењује садржину и форму његовог говора и начин говорења.  

2.СЈК.3.3.3. Композиционо и логички складно пише стручни текст на теме из књижевности и језика, као и новински чланак.  

2.СЈК.3.3.4. Организује, класификује, уопштава и на сличан начин обрађује информације из књижевних и неуметничких текстова на 

основу задатог и/или самостално постављеног критеријума.  

2.СЈК.3.3.5. Продубљено критички промишља сложенији текст: процењује колико сложенији експозиторни текст успешно преноси 

информације публици којој је намењен, уочавајући које информације недостају; издваја доказну грађу на којој аутор аргументативног 

текста заснива своје ставове и одређује средства којима их износи; запажа ауторове грешке у закључивању и сл.  

2.СЈК.3.3.6. Процењује стилске поступке у књижевном и неуметничком тексту; пореди стилске поступке у два сложена текста (или 

више њих); тумачи њихову улогу у остваривању естетских и значењских одлика наведених врста текстова.  

2.СЈК.3.3.7. Изграђује свест о себи као читаоцу - развија читалачку ауторефлексију (разуме улогу читања у сопственом развоју; има 
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развијену, критичку свест о својим читалачким способностима...).  

НАПОМЕНА: Због преклапања у више наставних тема/модула  образовни стандарди ће бити прецизније одређени у оперативним 

(месечним)  плановима. 

Начин остваривања програма  

УВОДНА ОБЈАШЊЕЊА  

Зависно од разреда и садржаја годишњи фонд часова наставе овог предмета распоређен је тако да је за подручје књижевност издвојено око 60%, а 

за друга два (језик и култура изражавања) око 40% часова.  

У оквиру тог фонда планирани садржаји се обрађују са око70% часова. Осталих 30% часова предвиђено је за понављање, утврђивање, вежбање и 

систематизовање програма.  

Циљ и задаци чине целину и остварују се током четири године - систематски и континуирано - у свим предвиђеним програмско-тематским 

подручјима и видовима рада.  

Сви садржаји распоређени су по разредима, подручјима, областима и темама уз примену начела поступности, корелације, интеграције и 

примерености узрасту.  

Садржаји књижевности конкретизовани су по разредима, сегментима (књижевност и лектира), а обухватају књижевнотеоријско и 

књижевноисторијско проучавање књижевноуметничких дела и књижевности жанровски распоређених.  

Подручје језик обухвата изучавање језика као система. У садржаје овог подручја уграђени су елементи опште лингвистике и правописа.  

Подручје култура изражавања обухвата облике и врсте у области усменог и писменог изражавања (по разредима). У овој области планиране су 

говорне и писмене вежбе, домаћи задаци и писмени задаци, који треба да се раде наизменично ћирилицом и латиницом.  

Ради што успешније реализације бројних захтева и садржаја неопходна је и стална сарадња наставника српског језика и књижевности с 

наставницима других предмета (историје, сродних општестручних и ужестручних предмета), стручним сарадницима (школским библиотекаром - 

медијатекаром, педагогом, психологом) и органима (стручним активом и већима), родитељима ученика и међуопштинском (регионалном) 

просветно-педагошком службом; такође је корисна сарадња наставника и са одређеним институцијама (народном библиотеком, домом културе, 

биоскопом, локалним новинама, радио-станицом и др.).  

Квалитет и трајност знања, умења, вештина и навика ученика у многоме зависе од принципа, облика, метода и средстава који се користе у 

образовно-васпитном процесу. Због тога савремена настава српског језика и књижевности претпоставља остваривање битних задатака и садржаја 

програма уз максимално могућу мисаону активност ученика (субјеката у настави), поштовање одређених дидактичких принципа (посебно: свесне 

активности ученика, научности, примерености, поступности, систематичности и очигледности), као и адекватну примену оних наставних облика, 

метода, поступака и средстава чију су вредност утврдиле савремена пракса и методика наставе српског језика и књижевности (пре свега: разни 

видови групног и индивидуалног рада примерени могућностима ученика, методе - дијалошка, текстуално-графичке демонстрације и самосталних 

радова ученика, средства - уџбеници, приручници, разне врсте текстова и графичких приказа, графофолије, наставни и други филмови, радио и 

телевизијске емисије и сл.). Избор одређених наставних облика, метода, поступака и средстава условљен је, пре свега, наставним садржајем и 

циљевима (образовним, васпитним и функционалним), које треба остварити на једном часу српског језика и књижевности.  
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Редовна настава српског језика и књижевности изводи се у специјализованим учионицама и кабинетима за овај предмет, који треба да буду 

опремљени у складу са нормативима за средње стручне школе. Делимично, она се организује и у другим школским просторијама (библиотеци - 

медијатеци, читаоници, аудиовизуелној сали и сл.).  

У настави српског језика и књижевности користе се одобрени уџбеници и приручници и библиотечко-информацијска грађа од значаја за 

остваривање задатака и садржаја програма овог предмета, односно за систематско оспособљавање ученика за самостално коришћење разних 

извора сазнања у настави и ван ње.  

Програмобезбеђује адекватнији однос између часова обраде и других типова часова.Створени су предуслови за креативно испољавање наставника 

и прилагођавање васпитно-образовног рада различитим ситуацијама у пракси, као и за појачавање стваралачке сарадње наставника и ученика.  

КЊИЖЕВНОСТ  

Ово програмско-тематско подручје обухвата најзначајнија дела из српске и светске књижевности, која су распоређена у књижевноисторијском 

континуитету од старог века до данас.  

Од историјског континуитета одступа се само у поглављу проучавање књижевног дела, као и у поглављу лектира.  

Наставник српског језика и књижевности у средњим стручним школама треба да пође од претпоставке да је ученик у основној школи стекао 

основна знања:  

- из теорије књижевности: тема, мотив, фабула; лик, карактер; структура прозног књижевног дела; књижевни родови и врсте;основна 

језичкостилска изражајна средства; усмена и писана књижевност; структура лирске песме; стих, строфа, рима, ритам; структура драмског дела; 

дијалог, монолог, драмска врста, драма и позориште, филм, радио-драма, телевизијска драма;  

- из основа сценске и филмске културе: слика, реч, звук, филмска музика, ситуација, радња, јунаци филма, елементи филмског израза, филмске 

врсте, од синопсиса до сценарија; филм, телевизија, књижевност (сличност и разлике).  

Са стеченим знањима, која се у програму средњих стручних школа проширују и продубљују, ученик може активно да учествује у интерпретацији 

књижевног дела.  

Проучавање књижевног дела дато је, такође посебно место у IV разреду, када су ученици зрелији и способнији за упознавање слојевитије 

структуре књижевноуметничког дела и књижевних методологија.  

Интерпретативно-аналитички методички систем је основни вид наставе књижевности и њега треба доследно примењивати приликом упознавања 

ученика са изабраним књижевним делима која су предвиђена програмом. Наравно, не треба очекивати да се сва програмом предвиђена дела 

обрађују на нивоу интерпретације као најпотребнијег аналитичко-синтетичког приступа књижевном делу. Наставник треба да процени на којим 

ће делима радити интерпретацију, а на којим осврт, приказ или, пак, проблемско-стваралачки методички систем.  

Нема сумње да овакав програм књижевности у средњим стручним школама повремено тражи и примену експликативног методичког система када 

се мора чути наставникова реч, и то најчешће приликом давања информација о епохама које се проучавају, као и у свим другим ситуацијама у 

којима наставник не може рачунати на ученикова предзнања (на пример: основне информације о почецима писмености, да је његов говор модел 

правилног, чистог и богатог језика каквом треба да теже његови ученици).  
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Књижевна дела из програма лектира имају равноправан третман са делима из обавезног програма књижевности и обрађују се по истом 

методичком систему. Треба напоменути да се из лектире која је дата по избору ученика и наставника не морају обрадити сви писци, већ 

књижевно дело оног писца за које се опредељују ученици и наставник.  

ЈЕЗИК  

Програм наставе језика у средњим стручним школама конципиран је тако да омогући ученицима стицање знања и о језику као друштвеној појави 

и о језику као систему знакова. Циљ је да ученици, поред знања о свом матерњем језику, стекну и опште лингвистичка односно 

социолингвистичка знања неопходна образованом човеку. Ова општа знања су функционално повезана са наставом матерњег језика. Главни део 

тих знања обрађује се у сегменту општи појмови о језику (на почетку програма за први и на крају програма за четврти разред). Као у уводном 

делу сегмента књижевни језик (у првом разреду) и сегменту језички систем и науке које се њиме баве; али се општи појмови обрађују и током 

целе наставе - у вези са одговарајућим партијама о српском као матерњем језику. Инсистирање на једном теоријски и методички вишем нивоу 

изучавању језичких појава даје нови квалитет настави која обухвата и знања с којима су се ученици сретали у основној школи. Ова знања, поред 

своје општеобразовне вредности и значаја за олакшавање и побољшавање наставе српског језика, треба да послуже и лакшем савлађивању 

градива из страних језика.  

У сегменту програма посвећеног организацији и функционисању језичког система не обрађују се само чисто граматички аспекти језичког система 

већ се обухватају и функционални аспекти. Зато су, између осталог, у синтаксу унети и елементи лингвистике текста и граматике. Посебан је 

значај дат лексикологији (која се надовезује на део о творби речи), и то не само да би ученици стекли више знања о речничком благу свога језика 

него и да би развили правилан однос према разним појавама у лексици.  

У обради свих сегмената програма треба се надовезивати на знања која су ученици стекли током претходног школовања. Међутим, овде није реч 

о простом обнављању и утврђивању раније стечених знања, него о добијању целовите слике о српском језику, и као што је већ речено, о усвајању 

једног квалитативно вишег приступа проучавању језичке организације и језичких законитости.  

Веома је важно да се настава језика повеже са осталим деловима овог наставног предмета. Наиме, ова настава пружа лингвистичка знања која ће 

бити подлога за тумачење језика и стила књижевних дела, с тим што ова дела пружају и одговарајући материјал за уочавање естетске функције 

језика. С друге стране, настава језика се мора повезати и са наставом културе изражавања. Тиме ће лингвистичка знања (о акценатском систему, 

творби речи, лексикологији, синтакси итд.), као и проучавање правописа, допринети да ученици боље и поступније усвоје књижевнојезичку 

норму и да побољшају своје изражајне способности.  

КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА  

Вежбе у усменом изражавању треба у средњим стручним школама да дају одређени степен правилне артикулације, дикције, интонације, ритма и 

темпа у читању и казивању лирског, епског и драмског текста. Ове се вежбе, по правилу, реализују у току обраде књижевног текста на тај начин 

што ће наставник, директно, својим читањем, говорењем или уз помоћ снимка, анализирати одговарајуће елементе правилног усменог 

изражавања како би их ученици уочили. Стечена сазнања трансформишу се у вештине и умења на тај начин што ученици интерпретирањем 

књижевних текстова настоје да сами достигну одговарајући степен вештине и умења ове врсте. Стечене способности се даље увежбавају 
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различитим облицима усменог изражавања ученика (извештавање, расправљање, реферисање и др.). Већина предвиђених облика ове наставе 

непосредно се укључује у наставу књижевности или примене за израду писмених састава.  

Диференцирање функционалних стилова ваља обављати на узорцима које је наставник одабрао. Да би ученик био оспособљен да свој језик и 

начин изражавања подеси врсти писменог састава (излагања), треба да напише конкретан састав (припреми излагање). Вежбе ове врсте треба 

понављати све док сваки ученик не буде оспособљен да се служи одређеним облицима изражавања. Да би се постигао већи наставни учинак, 

корисно је наћи неопходну психолошку мотивацију. Због тога ученике треба обавестити не само о коначном циљу који се жели постићи 

одређеним системом вежбања него и о сврсисходности појединих парцијалних вежбања која чине интегралну целину. Тако, на пример, ако су 

ученици обавештени да ће следећи писмени задатак бити у форми расправе или приказа, онда и конкретне вежбе треба да буду подређене том 

циљу. Наставник ће на одабраном моделу конкретног облика изражавања показати ученицима његове битне карактеристике, подразумевајући ту 

и примереност језика и стила. После тога ученици у форми домаћег задатка чине прве покушаје да самостално напишу састав одређене врсте. 

Читањем и коментарисањем домаћих задатака ученици се даље оспособљавају у писменом изражавању и овладавању одређеним врстама састава. 

Када је наставник стекао утисак да су сви ученици релативно овладали одређеном врстом писменог изражавања, утврђује час израде школског 

писменог задатка. Резултати таквог поступка показују се у школском писменом задатку, па се на основу њих планира даљи рад на усавршавању 

културе изражавања ученика. Ако више ученика не постигне одређени успех, цео се процес понавља.  

Оквирни број часова који је предвиђен за усмено и писмено изражавање означава укупно време, а не и број вежби у току наставне године 

(препоручује се организовање већег броја краћих вежби с прецизно одређеним циљевима).  

Током наставне године ученицима се дају писмени задаци (у складу са облицима и врстама наведеним у програму културе изражавања). По 

правилу, наставник је обавезан да прегледа и анализира задатке свих ученика. Одабрани задаци (не само најуспешнији) читају се и коментаришу 

на часу (делу часа). Поред писмених, у складу са захтевима програма, наставник даје ученицима и друге врсте конкретних домаћих задатака 

(усмених, практичних - примерених могућностима ученика и њиховој оптерећености разним обавезама).  

Израда школског писменог задатка, по правилу, траје један час. Изузетно, кад то поједини облици писменог изражавања изискују, израда задатака 

може трајати и дуже од једног часа.  
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Образовни профил:Електротехничар рачунара 

Предмет: Енглески језик 

Разред: Четврти 

Службени гласник РС-Просветни гласник:(„Службени гласник РС”, бр. 88/17 и 27/18 – др.закон) 

Годишњи и недељни фонд часова 

 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 62 / / / 62 

Недељни 2 / / / 2 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ:  

Ученици: 

- развијају језичке вештине: слушање, читање, говор, писање у оквиру теме  

- активирају и развијају речник у оквиру теме 

- изражавају *комуникативне функције  у оквиру теме 

- стичу и примењују *знања о језику  у оквиру теме 

*  Комуникативне функције 

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 
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13. Изрицање забране и реаговање на забрану 

14. Изражавање припадања и поседовања 

15. Скретање пажње 

16. Тражење мишљења и изражавањеслагања и неслагања 

17. Тражење и давање дозволе 

18. Исказивање честитки 

19. Исказивање препоруке 

20. Изражавање хитности и обавезности 

21. Исказивање сумње и несигурности 

* Знања о језику 

ИМЕНИЦЕ  

Множина сложеница 

Множина именица страног порекла  

Члан (одређени и неодређени) 

Везници 

Повезивање зависне реченице са главном (when, that, while, because, although, though, since, after, as, if, until, as if, as though, so that, in order that)  

Творба речи 

Суфикси за прављење придева (- able, - ary, - ful, - less, - ous, - ic, - ical…) 

Сложенице:именице (breakdown, software, passer- by…) и придеви  (blue- eyed, short- sleeved …)  

ГЛАГОЛИ 

Обнављање обрађених глаголских времена  (Simple and continuous forms) 

Пасивне конструкције  

Must have/ could have/can’t have (спекулисање о прошлости)  

РЕЧЕНИЦА 

Неуправни говор (са слагањем времена, различити типови реченица)  

Погодбене реченице (кондиционал трећи)  

Жеље које се односе на садашњост, прошлост, будућност  (I wish/If only/It’s time /I’d rather) 

Задаци: 

Оперативни задаци на нивоу језичких вештина  

СЛУШАЊЕ   Оспособљавање ученика за разумевање усменог говора. 

ЧИТАЊЕ   Оспособљавање ученика за функционално читање и разумевање различитих, узрасно и садржајно примерених врста текстова ради 

информисања, извршавања упутстава и остварења естетског доживљаја (читање ради личног задовољства). 
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ГОВОР  Оспособљавање ученика за кратко монолошко излагање и за учешће у дијалогу на страном језику. 

ПИСАЊЕ   Оспособљавање ученика за писање краћих текстова различитог садржаја. 

СОЦИОКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА   Стицање и овладавање социокултурним компетенцијама неопходним за писану и усмену употребу 

језика. 

МЕДИЈАЦИЈА И ПРЕВОЂЕЊЕ   У ситуацији када посредује између особа (вршњака или одраслих) које не могу да се споразумевају, у 

неформалним ситуацијама, сажимајући и делом преводећи,  ученик може да користи  усмену медијацију или писану медијацију и превођење. 

Активности наставника: 

-  Даје упутства и објашњења ученицима, бележи и благовремено обавештава ученике о њиховом напретку. 

Активности ученика: 

- Разуме разговетан говор или краћи текст о теми. 

- Учествује у разговору о теми. 

- Може да напише или каже кратке одговоре на питања из дате теме. 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  по 

теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Животне приче и догађаји  

2.СТ.1.5.2 

2.СТ.2.5.2 

2.СТ.1.4.2 

2.СТ.2.4.2 

2.СТ.1.2.5 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.1.4 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.4.4 

На крају наставне теме ученик ће бити у 

стању да: говори о утицају рекламирања 

и укусу хране, разуме текст о дану 

заљубљених и одломак из књиге, и 

употреби граматичке јединице: the 

passive, have something done, reported 

speech,   примени знање стечено на 

часовима на конкретним примерима кроз 

вежбу, уз помоћ модела напише 

формално писмо (жалбу).Ученик ће бити 

у стању да: на основу урађене контролне 

вежбе сагледа у којој мери је савладао 

наставне јединице обрађене и утврђене 

на  претходним часовима. 

Српски језик и 

књижевност 

20 10 10 
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2. 
Свакодневни живот 

младих 

2.СТ.1.5.2 

2.СТ.2.5.2 

2.СТ.1.4.2 

2.СТ.2.4.2 

2.СТ.1.2.5 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.1.4 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.4.4 

На крају наставне теме ученик ће бити у 

стању да: разуме текст о 

важнимодлукама младих, говори о 

неједнакости, препозна и употреби 

граматичке јединице:трећи кондиционал, 

I wish, if only,Must have/ could have/can’t 

have (спекулисање о прошлости), 

Повезивање зависне реченице са главном 

(when, that, while, because, although, 

though, since, after, as, if, until, as if, as 

though, so that, in order that), примени 

знање стечено на часовима на 

конкретним примерима кроз вежбу, уз 

помоћ модела напише аргументативни 

есеј. 

Ученик ће бити у стању да: на основу 

урађеног писменог задатка сагледа у 

којој мери је савладао наставне јединице 

обрађене и утврђене на  претходним 

часовима, на основу урађене исправке 

писменог задатка сагледа грешке које је 

правио и научи оно што није знао. 

Српски језик и 

књижевност 

19 8 11 

3. Друштво и породица 

2.СТ.1.5.2 

2.СТ.2.5.2 

2.СТ.1.4.2 

2.СТ.2.4.2 

2.СТ.1.2.5 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.1.4 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.4.4 

Ученик ће бити у стању да: на основу 

урађеног писменог задатка сагледа у 

којој мери је савладао наставне јединице 

обрађене и утврђене на  претходним 

часовима, на основу урађене исправке 

писменог задатка сагледа грешке које је 

правио и научи оно што није знао. 

На крају наставне теме ученик ће бити у 

стању да: разуме текст о уметницима, 

говори о уметности и фестивалима, 

Српски језик и 

књижевност 

15 6 9 
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препозна и употреби граматичке 

јединице: participle clauses, determiners,  

примени знање стечено на часовима на 

конкретним примерима кроз вежбу. 

Ученик ће бити у стању да: на основу 

урађене контролне вежбе сагледа у којој 

мери је савладао наставне јединице 

обрађене и утврђене на  претходним 

часовима. 

Ученик ће бити у стању да: сагледа у 

којој мери је савладао наставне јединице 

обрађене и утврђене на  претходним 

часовима. 

4. Језик струке 

2.СТ.2.2.5 

2.СТ.2.5.2 

2.СТ.2.3.5 

 

Ученик ће бити у стању да: прочита и 

преведе текстове о својој струци, 

одговори на питања о текстoвима 

обрађеним на  часовима чија је тема 

језик струке, преприча текстове, 

употреби речи везане за језик струке у 

конкретним примерима. 

Српски језик и 

књижевност 

8 5 3 

Начини 

оцењивања 

усменим путем, контролна вежба, 

писмени задатак, посматрање 

активности на часу 

Укупно: 62 29 33 
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Образовни стандарди: 

• 2.СТ.1.5.2Саставља кратке, разумљиве реченице користећи једноставне језичке структуре. 

• 2.СТ.2.5.2Правилно разуме и користи већи број сложенијих језичких структура. 

• 2.СТ.1.4.2 Пише приватно писмо о аспектима из свакодневног живота (нпр. Описује људе, догађаје, места, осећања). 

• 2.СТ.2.4.2 У приватној преписци, тражи или преноси информације, износи лични став и аргументе 

• 2.СТ.1.2.5 Разуме кратке адаптиране одломке књижевних дела, и друге поједностављене текстове који се односе на 

цивилизацијске тековине, културу и обичаје свог и других народа. 

• 2.СТ.1.3.7 Излаже једноставне, блиске садржаје у вези са културом и традицијом свог и других народа. 

• 2.СТ.1.1.4Схвата смисао прилагођеног аудио и видео записа у вези с темама из свакодневног живота (стандардни говор, 

разговетни изговор и спор ритам излагања 

• 2.СТ.1.4.4 Пише једноставне текстове према моделу, уз помоћ илустрација, табела, слика, графикона, детаљних 

упутстава. 

• 2.СТ.2.2.5 Проналази специфичне појединости у дужем тексту са претежно сложеним структурама, у коме се износе 

мишљења, аргументи и критике(нпр. новински чланци и стручни текстови). 

• 2.СТ.2.3.5 Излаже већ припремљену презентацију о темама из свог окружења или струке. 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

 

1. слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом који чита наставник или који ученици чују са звучих записа;. 

2. рад у паровима, малим и великим групама (мини-дијалози, игра по улогама, симулације,  итд.); 

3. мануалне активности (израда паноа, презентација, зидних новина, постера за учионицу или родитеље и сл.); 

4. дебате и дискусије примерене узрасту (дебате представљају унапред припремљене аргументоване монологе са ограниченим трајањем, док 

су дискусије спонтаније и неприпремљене интеракције на одређену тему); 
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Образовни профил:Електротехничар рачунара 

Предмет: Физичко васпитање 

Разред: Четврти 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи  62   62 

Недељни  2   2 

 

Циљ и задаци предмета 

 

Циљ:  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 специфичним 

условима живота и рада. 

Посебни циљеви предмета: 

• 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. 

Активности наставника: 

Уупознаје ученике са циљевима и исходима наставе / учења, планом рада и начинима оцењивања; даје информације о наставној јединици, 

демонстрира је, прати вежбање ученика, континуирано прати њихов рад и напредак и оцењује их , организује групна такмичења ученика 
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Активности ученика:  

Прате  усмено излагање наставника, прате презентовање градива и демонстрацију наставних јединица, вежбају, постављају питања, 

демонстрирају савладано градиво, учествују у групним такмичењима 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  по 

теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. 

Здравствена култураи 

физичка активност, као 

основа за реализовање 

постављених циљева и 

исхода;  

 

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

- 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. 

Екологија, 

биологија 

2 2 / 

2. 

Развој моторичких и 

функционалних способности 

човека, као основа за 

реализовање постављених 

циљева и исхода 

 

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

- 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; 

Екологија, 

биологија 

4 / 4 
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3. 

Усвајање знања, умења и 

вештина из спортских грана и 

дисциплина као основа за 

реализовање постављених 

циљева и исхода 

Атлетика 

 

 

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

-  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 

Екологија, 

биологија 

10 / 10 

4. 
Ритмичка гимнастика и 

народни плесови 
 

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

- 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 

Екологија, 

биологија 

10 / 10 

5. 

Спортска игра (по избору) 

-Рукомет 

-Фудбал 

-Кошарка 

-Одбојка 

 

 

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

- 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 

Екологија, 

биологија 

30 / 34 
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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 

активностимаи 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 
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којме вежба, рекреира се и бави се 

спортом, што преноси у свакодневни 

живот; 

6. 

Физичка, односно спортска 

активност: у складу са 

могућностима школе. 

 

 

- По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

- Учествује на школском такмичењу и у 

систему школских спортских такмичења. 

 

6 / 6 

Начини 

оцењивања 

Праћење напретка ученика 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 

спортскимиграма  

Укупно: 62 2 60 

 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

 

• 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 позитиво 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) 
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• 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.  

• 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 ; 

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;  
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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). 

ПОСЕБНЕ АКТИВНОСТИ 

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

-   Два целодневна излета са пешачењем 

- Iразред до 12км (укупно у оба правца); 

- IIразреддо 14 км (укупно у оба правца); 

- IIIразредdo 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. 
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Образовни профил: Електротехничар рачунара 

Предмет: Математика 

Разред: Четврти 

Службени гласник РС-Просветни гласник: бр. 88/17 и 27/18 

 

Годишњи и недељни фонд часова   

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок настава Укупно 

Годишњи 93 / / / 93 

Недељни 3 / / / 3 

Циљ и задаци предмета 

Циљ наставе математике је да ученици усвојезнања,развијувештине, формирају ставове потребне за схватање појава и законитости у природи, 

решавање разноврсних задатака из струке и свакодневног живота, наставак математичког образовања и самообразовања и развијање личности 

ученика. 

Задаци наставе математике су: 

- 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 простори разумевање узајамних односа геометријских фигура 

- Развијање систематичности, уредности, прецизности, темељности, истрајности, критичности у раду; 

- Оспособљавање за примену стечених знања како у математици тако и у осталим предметима; 

- Формирање математичке културе која подразумева свест о универзалности и примени математике и математичког начина мишљења; 

- Развијање способности потребних за решавање проблема и нових ситуација у процесу рада и свакодневном животу. 

Активности наставника: 

- редовно пратити рад и залагање ученика на часу, 

- водити рачуна о индивидуализацији приступу ученику, 

- подстицати ученике да опажају, примењују, препознају, упоређују, изводе закључке,  повезују знања са другим областима и другим 

предметима, решавају проблеме, практично примењују омогућити подстицајну средину за рад и учење, 

- охрабрује, помаже и подстиче ученике, 

- инсистирати на систематичности у раду и поштовању принципа и правила рада, 

- инсистирати на практичној примени стечених знања, 
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- оцењивањем мотивисати ученике за учење, 

- оцењивањем проценити ниво постигнућа ученика. 

Активности ученика: 

- активан приступ при излагању новог градива и изради задатака на часу, 

- практична примена стечених знања, 

- активно учешће у раду, 

- самопроцењивање напретка, 

- навести очекиване активности ученика с обзиром на тему ( запажа, упоређује, примењује, повезује, решава проблем, организује, 

повезује знања са другим областима, ослања се на претходно искуство.... ). 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 

Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Функције 

2.MA.1.3.2. 

2.MA.1.3.3. 

2.MA.2.3.4. 

2.MA.2.3.5. 

2.MA.3.3.4. 

- Дефинише функцију и врсте функција (1-1, на, 

бијекција); 

- Користи експлицитни и имплицитни облик 

функције; 

- Објашњава и испитујр монотоност, ограниченост, 

парност, периодичност и нуле функције; 

- Одређује инверзну функцију за једноставније 

функције; 

- Одређује композицију две функције; 

- Црта и анализира елементарне функције; 

- Одређује граничну вредност функције; 

- Набраја важне лимесе; 

- Одређује асимптоте функције; 

стручни 

предмети, 

физика, 

механика 

27 10 17 

2. 
Извод функције  

 

2.MA.1.3.3. 

2.MA.1.3.4. 

2.MA.2.3.6. 

2.MA.2.3.7. 

2.MA.3.3.5. 

- Дефинише појам прираштаја функције; 

- Рачуна изводе елементарних функција према 

дефиницији; 

- Познаје таблицу извода и уме да је примени; 

- Зна правила извода и уме да их примени; 

- Зна како се рачуна извод сложене и инверзне 

стручни 

предмети, 

физика, 

механика 

27 10 17 
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функције; 

- Повезује појам извода са брзином и тангентом 

криве; 

- Уме да примени извод код испитивања функције( 

монотоност, конвексност); 

- Дефинише појам диферинцијала и на основу њега 

уме да апроксимира функцију; 

- Испитује и црта графике функција; 

3. Интеграли 
2.MA.2.3.8. 

2.MA.3.3.6. 

- Одређује примитивну функцију дате функције; 

- Разуме појам интеграла и повезује га са појмом 

извода; 

- Уме да примени таблицу интеграла; 

- Примењује метод смене код интеграла и свођење на 

таблични интеграл; 

- Примењује парцијалну интеграцију; 

- Решава нејједноставније диференцијалне једначине; 

- Дефинише појма одређеног интеграла и то разуме 

геометријски; 

- Наводи Њутн-Лајабницову формулу и уме да је 

примени; 

- Примењује метод смене и парцијалне интеграције 

код одређеног интеграла и уме да промени границе; 

- Примењује одређени интеграл на рачунање 

површине и запремине одређених теле, као и на 

рачунање дужине лука криве; 

стручни 

предмети 
27 11 16 

6. 
Писмени задаци 

са исправком 
   12  12 

Начини 

оцењивања 

1.усмену проверу знања 

2.писмену провера знања 

3. тестове знања 

Укупно: / 93 33 60 
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Образовни стандарди: 

2.МА.1.3.2. Разуме појам, израчунава вредност, користи и скицира график линеарне, квадратне, степене, експоненцијалне, логаритамске и 

тригонометријских функција синуса и косинуса. 

2.МА.1.3.3. Анализира графички представљене функције (одређује нуле, знак, интервале монотоности, екстремне вредности и тумачи их у 

реалном контексту).  

2.МА.1.3.4. У функцијама које су представљене графички или табеларно, анализира, примењује и приближно израчунава брзину промене помоћу 

прираштаја.* 

2.МА.1.4.1. Пребројава могућности (различитих избора или начина) у једноставним реалним ситуацијама 

2.МА.1.4.3. Разуме концепт вероватноће и израчунава вероватноће догађаја у једноставним ситуацијама. 

2.МА.1.4.5. Разуме појмове популације и узорка, израчунава и тумачи узорачку средину, медијану и мод.* 

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

2.МА.2.3.5. Разуме концепт непрекидности и израчунава једноставне граничне вредности функција.  

2.МА.2.3.6. Разуме концепт извода функције и примењује га у проблемским ситуацијама.*  

2.МА.2.3.7. Решава проблеме минимума и максимума користећи извод функције.  

2.МА.2.3.8. Разуме концепт одређеног интеграла и његову примену у једноставнијим ситуацијама. 

2.МА.3.3.4. Израчунава граничне вредности функција и решава проблеме користећи својства непрекидности функција.  

2.МА.3.3.5. Решава проблеме и доноси закључке анализирајући функције користећи диференцијални рачун.  

2.МА.3.3.6. Решава проблеме применом интегралног рачуна (површине равних фигура,  

запремине тела, дужине кривих, функција расподеле и својства случајних  

променљивих). 

Начин остваривања програма :  

Настава се изводи са целим одељењем у учионици . 

Поред обавезних писмених  задатака реализују се и писмене провере знања у облику тестова и контролних вежби.  

У реализацији садржаја програма  

поред традиционалних метода  дијалошка са фронталним  

обликом рада  комбинују се и различите методе активног учења,учење кроз пажљиво  

конструисане активности,  учење кроз рад, извршавање задатака и личну акцију која треба да доведе  до постављених исхода на основу којих се 

врши вредновање рада ученика. 
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Образовни профил: Електротехничар рачунара 

Предмет: Грађанско васпитање 

Разред: Четврти 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 35 / / / 35 

Недељни 1 / / / 1 

 

Циљ и задаци предмета 

 

Циљ: Подстицање одговорног односа према даљем професионалном образовању, усавршавању и тражењу посла 

 

Задаци: Наставник даје кратко образложење шта значи појам професионално  развоја поткрепљено сопственим примерима и примерима које 

ученици наведу 

 

Ред. 

број 

теме/мо

дула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 

Исходи по наставној 

теми/модулу 
Корелација 

Број 

часова  по 

теми/моду

лу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1-4 

-Уводни час 

-Људска права и слободе 

-Упознавање извора информација 

-Јавна информација, приступ 

информацијама – основна правила 

 

-Сагледавање проблематике 

ограничења у приступу 

информацијама од јавног 

значаја 

Социологија 10  

Обрада 

новог 

градив

а 

5-8 

-Процедура подношења захтева за 

приступ информацијама 

-Процедура подношења захтева за 

 

-Сагледавање проблематике 

ограничења у приступу 

информацијама од јавног 

Социологија 10  

Обрада 

новог 

градив
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приступ информацијама 

-Заштита права на информисање – 

улога повереника 

-Медији као извор информација – 

питање веродостојности 

значаја а 

9-13 

-Разумевање и тумачење медијских 

порука 

-Механизми медијске манипулације 

-Утицај тачке гледишта на 

објективност информација 

-Селекција информација: 

објективност као одговорност 

- Селекција информација: 

објективност као одговорнос 

 

-Сагледавање проблематике 

ограничења у приступу 

информацијама од јавног 

значаја 

Социологија 10  

Обрада 

новог 

градив

а 

14-18 

- Улога медија у савременом друштву 

- Планирање каријере и улазак у свет 

рада 

- Планирање каријере и улазак у свет 

рада 

- Планирање каријере и улазак у свет 

рада 

- Планирање каријере и улазак у свет 

рада 

 

-Сагледавање проблематике 

ограничења у приступу 

информацијама од јавног 

значаја 

Социологија 5  

Обрада 

новог 

градив

а 

Начини 

оцењивања 
 Укупно: 35   
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Образовни профили: Електротехничар рачунара 

Предмет: Верска настава –Православни катихизис 

Разред: Четврти 

Службени гласник РС - Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 32 \ \ \ 32 

Недељни 1 \ \ \ 1 

 

Циљ и задаци предмета 

 

Циљ: наставе у четвртом разреду јесте да се кроз развијање задатих тема ученицима укаже на то да историја има свој циљ и да се тај циљ састоји 

у томе да створени свет постане Царство Божије, односно да се превазиђе смрт. 

Задаци: наставе православног катихизиса су да ученици: 

уоче да историју ствара Бог са човеком као слободним бићем, са једним конкретним циљем; 

испитујући историјске догађаје, проникну у њихов крајњи смисао; 

уоче да се у делима људи огледа тежња за личним и бесмртним животом; 

науче да оцењују историјске догађаје на основу тога колико они дају правилан одговор на проблем превазилажења смрти у природи и слободног 

постојања човека као личности; 

упореде Литургију и литургијски начин постојања света са истином која подразумева превазилажење смрти и постојање човека као личности, као 

апсолутног и непоновљивог бића; 

уоче да православна уметност приказује свет не онаквим какав је сада, смртан и пролазан, већ какав ће бити у будућем Царству; 

стекну свест о томе да Црква није од овога света, али да је у свету и да постоји ради спасења света. 

 

Активности наставника:Излаже наставну јединицу усмено, презентује градиво презентацијом, прати рад ученика, припрема наставне 

материјале, саставља задатке за рад, прати рад ученика, процењује њихове активности и постигнућа и оцењује их. 

Активности ученика:Прате  усмено излагање наставника, прате презентовање градива и наставних јединица, вежбају са припремљених 

наставних материјала, постављају питања, презентују савладано градиво. 
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Ред. број 

теме/мо

дула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  по 

теми/моду

лу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Увод  

Ученик ће моћи да сагледа садржаје којима 

ће се бавити настава Православног 

катихизиса у току 4. године 

средњошколског образовања; моћи да уочи 

какво предзнање градива Православног 

катихизиса има из обрађеног у претходном 

разреду; бити мотивисан да похађа часове 

православног катихизиса. 

 1 1 0 

2. За живот света  

Ученик ће моћи да препознаје елементе 

свете Литургије; моћи да препозна да је 

благодатно искуство Литургије предокушај 

Царства Божјег; моћи да назре космолошки 

и есхатолошки карактер Литургије; моћи да 

тумачи литургијску молитву после светог 

Причешћа; моћи да схвати да се 

Причешћем задобија отпуштење грехова, 

љубав нелицемерна, смелост према Богу, 

усвојење Царства Божјег. бити свестан да 

се његов живот у Цркви не ограничава на 

време служења свете Литургије. 

Српски језик 

и књижевност 

Историја 

Ликовна 

култура 

Музичка 

култура 

Екологија 

Грађанско 

васпитање 

Социологија 

Филозофија 

Психологија 

9 5 4 

3. 
Историја и есхатологија 

у Цркви 
 

Ученик ће моћи да схвати да историја има 

есхатолошко усмерење; моћи да схвати 

разлог за гоњење хришћана у римском 

царству; моћи да схвати да нема суштинске 

разлике између светосавског и хришћанског 

етоса; моћи да наброји неке српске 

светитеље и да објасне како су они служили 

Српски језик 

и књижевност 

Историја 

Ликовна 

култура 

Музичка 

култура 

12 10 2 



Машинска школа „Радоје Дакић“ 2018 -2022. 

 

 

1737 

Богу и ближњима; моћи да доведе у везу 

виђење таворске светлост са исихастичком 

праксом; бити свестан могућности 

мистичког опита заједнице са Богом.  

Екологија 

Грађанско 

васпитање 

Социологија 

Филозофија 

Психологија 

4. 
Хришћанство у 

савременом свету 
 

Ученик ће постати свестан да је егоизам 

суштински проблем човековог друштва, јер 

разара заједницу; моћи да критички 

вреднује проблеме савремене цивилизације 

у светлу искуства Цркве (савремено 

схватање слободе, љубави, другог човека); 

моћи да промишља о разлозима постојања 

болести и како се носити са њима са 

православног становишта; моћи да схвати 

да су болести зависности последица 

неиспуњености смислом и правим 

животним садржајима; бити свестан да 

личност ниједног човека не сме да буде 

сведена на предмет, ствар или број;  бити 

свестан значаја јединствености, вредности и 

непоновљивости сопоствене личности и 

личности других људи;  бити свестан да је 

деперсонализација исто што и 

десакрализација човека; моћи да увиди да је 

лек против опредмећења човека – искуство 

Цркве и да личност не  постоји без 

заједнице слободе и љубави;  да схвати да 

је насиље немогуће ако је други за мене 

личност 

Српски језик 

и књижевност 

Историја 

Ликовна 

култура 

Музичка 

култура 

Екологија 

Грађанско 

васпитање 

Социологија 

Филозофија 

Психологија 

8 7 1 
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5. 
Тачно изложење 

православне вере 
 

Ученик ће моћи да уочи у којој мери је 

напредовао и савладао градиво 

Православног катихизиса 

Српски језик 

и књижевност 

Историја 

Ликовна 

култура 

Музичка 

култура 

Екологија 

Грађанско 

васпитање 

Социологија 

Филозофија 

Психологија 

2 1 1 

Начини 

оцењивања 

Усмено испитивање,  

писмено испитивање, 

посматрање понашања  ученика 

Укупно: 32 24 8 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

 

Катихизација (веронаука, изучавање истине вере) јесте литургијска делатност. То значи да је она заједничко дело катихете (вероучитеља) и 

његових ученика. Свака истина вере предаје се и преноси као реалност самога живота, као опис искуства, првенствено као реалност живота у 

Цркви и опис њеног искуства. Нема и не може бити апстрактних истина и аксиома. Катихеза ("веронаука") не постоји ради гомилања података и 

информација или у служби теоретског "знања о вери" него као мистагогија, увођење у праксу живота и отварање могућности да ученик и лично 

усвоји искуство Цркве кроз слободно учешће у њеном животу, првенствено у њеној Литургији. 

Наставни процес ће имати свој пуни смисао и успех заједничким учешћем катихете (вероучитеља) и његових ученика у Литургији и у свим 

облицима и изразима живота у Цркви. 

Катихета (вероучитељ) дужан је да помогне својим ученицима да превазилазе неповерење према другима и да се истовремено ослобађају 

претеране и нездраве заокупљености собом и својим стварним и привидним проблемима. Часови катихизиса (веронауке) биће, следствено, 

усмерени на изграђивање поверења, љубави и заједништва међу ученицима у одељењу и у школи, као и у односу према људима уопште. 

Развијање овакве животне оријентације код ученика биће праћено и неговањем осећања одговорности за животну средину и за природу као 

целину. 
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Притом ученици треба да осете да остваривање јединства са другима нипошто не значи опасност по њих, понајмање пак значи укидање личне 

различитости и особености. Напротив: прихватајући једни друге и показујући узајамну љубав, млади - и сви људи - истовремено чувају, поштују 

и унапређују своју и туђу личност, односно личну самосвојност сваког појединца. 

У складу са оваквим циљем наставног процеса, при обради наставних јединица - заступљеној и овде, као и у основној школи, првенствено на 

динамичан начин и дијалошким методом - треба ставити нагласак више на доживљајно, а мање на сазнајно, више на формативно, а мање на 

информативно. Циљ ће бити постигнут ако ученик, уз несебичну и ненаметљиву помоћ свога катихете, открије и себе и друге као непоновљиву 

вредност, а свој животни програм дефинише као трајни подвиг прихватања и поштовање других, стицања поверења и љубави према њима. 

Притом би он спонтано препознао Цркву као простор остваривања личности и заједнице, а једног у Тројици Бога као извор и пуноћу тога датог и 

задатог животно-вредносног програма. 

 

Опште напомене 

 

Оно што је најважније и што је основни циљ катихизиса јесте то да ученици постану чланови Литургијске заједнице. Јер, Литургија, као живо 

присуство Христа и као икона вечног постојања природе и човека, треба да дâ ипостас, односно да оцрквени и да дâ смисао нашем историјском 

живљењу. Зато треба, кад год је то могуће, ученике доводити, или упућивати на Литургијска сабрања. 

У току сваке године, конкретно пре свих наилазећих великих празника, како Господњих, тако и Богородичиних и светитељских, треба упознати 

ученике са историјом настанка празника и садржином догађаја који се славе. Кад је реч о светитељским празницима посебну пажњу треба 

обратити Србима светитељима: Св. Сави, Св. Симеону, на празник Видовдан итд. Ученици би требало да се упознају и с личностима светитеља 

које славе као Крсну славу. (У ту сврху треба пре свега користити житија тих светитеља која се могу наћи у: Јустин Поповић, Житија светих, 

Ћелије, Ваљево, а затим и осталу пригодну литературу). 

Такође, пре почетка Васкршњег поста, треба упознати ученике с његовом садржином и циљем, као и са богословском подлогом поста и његовом 

важношћу за човека. (Најпогоднија литература за то јесте: А. Шмеман, Велики пост, Крагујевац, последње издање.) 
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Образовни профил: Електротехничар рачунара 

Предмет: Програмирање 

Разред: Четврти 

Службени гласник РС-Просветни гласник: Службени гласник РС, бр.88/17 и 27/18, 

 

Годишњи и недељни фонд часова   

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи / 93 / 30 123 

Недељни / 3 / / 3 

 

Циљ и задаци предмета: 

 

- Усвајање основних знања из концепта објектно оријентисаног програмирања; 

- Оспособљавање ученика за писање програма у којима се врши креирање основних елемената Windows апликације; 

-  Оспособљавање ученика за писање програма у којима се користе најважније компоненте из библиотеке компоненти; 

- Оспособљавање ученика за писање програма у којима се формирају класе као сложени типови података; 

- Оспособљавање ученика за писање апликација које користе базе података; 

- Овладавање коришћењем основних елемената графике; 

- Оспособљавање ученика за усвајање основе за даље самостално стицање знања и усавршавање. 

-  

Активности наставника: 

- редовно пратити рад и залагање ученика на часу; 

- водит рачуна о индивидуалним особинама  ученика; 

- подстиче ученике да опажају, примењују, препознају, упоређују, изводе закључке,  повезују знања са другим областима и другим 

предметима, решавају проблеме, практично примењују омогућити подстицајну средину за рад и учење; 

- охрабрује, помаже и подстиче ученике; 

- инсистирати на систематичности у раду и поштовању принципа и правила рада; 

- инсистирати на практичној примени стечених знања; 

- оцењивањем мотивише ученике за учење; 

- оцењивањем процењује ниво постигнућа ученика; 
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Активности ученика: 

- активан приступ при излагању новог градива и изради задатака на часу; 

- практична примена стечених знања; 

- активно учешће у раду; 

- самопроцењивање напретка ; 

- навести очекиване активности ученика с обзиром на тему ( запажа, упоређује, примењује, повезује, решава проблем, организује, повезује 

знања са другим областима, ослања се на претходно искуство.... ) 

 

ВЕЖБЕ 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. 
Графички кориснички 

интерфејс 
 

- формира пројекат; 

- креира апликације уз примену 

стандардних компонрнти из 

библиотеке компоненети; 

- формира и позиционира компоненте; 

- користи својства и методе компоненти; 

- уочава заједничка својства 

компоненти; 

- разуме смисао програмирања вођеног 

догађајем; 

- уочава заједничке и специфичне 

догађаје компоненти; 

- програмира догађаје миша; 

- програмира догађаје тастатуре; 

- примењује динамичко креирање 

компоненти; 

 30 10 20 
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2. Изведене класе  

- разуме смисао наслеђивања класе; 

- формира конструкторе изведених 

класа; 

- пише и тестира програме у којима се 

користи наслеђивање; 

- пише и тестира програме у којима се 

користи полиморфизам; 

- разуме употребу апстрактних класа; 

- пише и тестира програме у којима с 

екористе апстрактне класе; 

- разуме употребу интрфејса; 

 9 3 6 

3.  Базе података  

- разликује конекциони и 

бесконекциони приступ подацима у 

бази; 

- формира конекциони и командни 

објекат за комуникацију са базама; 

- позива SQL упите као текст или као 

stored procedure из базе; 

- користи контроле за приказ података 

прихваћених из базе; 

- планира и израђује интерфејс за 

комуникацију са базом; 

- врши читање и анализу прочитаних 

података из базе; 

- врши упис, ажурирање и брисање 

података у бази; 

 18 6 12 

4. Графика  

- користи графичке објекте за цртање 

различитих објеката; 

- користи дијалог за избор боје и фонта; 

- користи графичке објекте за цртање 

математичких функција; 

- користи повезивање инструмената 

 18 6 12 
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преко стандардних магистрала на 

рачунару и управљање инструментима 

програмским путем; 

- врши обраду резултатат мерења; 

- разуме мрежне апликације; 

5. 

Основни коцепти 

објектно оријентисаног 

језика (Класе) 

 

- Дефинише појам класе; 

- Разуме однос класе и објекта; 

- Разуме објекат и како се он уписује у 

меморију; 

- Разуме разлику између објеката класе 

и структурног типа података; 

- Дефинише појмове објектно 

оријентисаног програмирања: 

енкапсулација, наслеђивање и 

полиморфизам у концепту 

наслеђивања; 

- Разуме улогу конструктора и креира 

конструктор са и без параметра; 

- Разуме смисао енкапсулације 

података; 

- Разуме смисао кључне речи self; 

- Дефинише статичке и инстанцне 

методе класе; 

- Пише и тестира програме у којима се 

демонстрира примена класа; 

- Примењује организацију класа у 

модуле; 

 18 6 12 
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Начини 

оцењивања 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1.усмену проверу знања 

2.писмену провера знања 

3.активност на часу 

4.израда пројеката 

Укупно: 93 31 62 

 

Начин остваривања програма :  

Настава се изводи са групом у кабинету ( ученици се деле на три групе). 

Ученици уз подршку и подстицај наставника или самостално израђују програме и тестирају их.  

У реализацији садржаја програма  

поред традиционалних метода  дијалошка са фронталним  

обликом рада  комбинују се и различите методе активног учења ,учење кроз пажљиво  

конструисане активности; учење кроз рад, извршавање задатака и личну акцију која треба да доведе  до постављених исхода на основу којих се 

врши вредновање рада ученика. 

 НАСТАВА У БЛОКУ (30) 

Библиотека компонената (6) 

Основни концепти објектно оријентисаног програмирања, класе (6) 

Изведене класе (6) 

Базе података (6) 

Графика (6) 

Упутство за реализацију наставе у блоку 

Настава у блоку требала би да омогући ученицима да након пређених тематских целина провере, тј утврде своје знање кроз израду пројеката. 

Предлаже се формирање радних тимова (по пет ученика у једном тиму). Сваки тим треба да има координатора који ће бити носилац пројекта. 

Његово задужење је да изврши поделу задатка члановима свог тима као и да координира њиховим радом. 

Извештај урађеног пројекта треба да садржи кратак опис пројекта, изворни програм и резултате у писаној форми . 

Овим концептом наставе ученици би савладали основне принципе модуларног програмирања као основа за објектно оријентисано програмирање 

које ће се реализовати у четвртом разреду. Да би настава у блоку могла да се организује на овај начин потребно је да ученици посете рачунарски 

центар, где ће моћи да се упознају са њиховом организацијом, тј координацијом између чланова тима који учествују приликом реализације 

пројекта. 
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Образовни профил: Електротехничар рачунара 

Предмет: Микроконтролери и микрорачунари 

Разред: Четврти 

 Службени гласник РС-Просветни гласник: ("Сл. гласник РС – Просветни гласник", бр. 88/17 и 27/18 –др закон) 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 62 62 / 30 154 

Недељни 2 2 / / 4 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ: 

- Оспособљавање ученика за рад са микроконтролерима. 

- Оспособљавање ученика да самостално инсталира, покрене и користи  микроконтролер 

- Оспособљавање ученика да примењује  микроконтролер у управљању уређајима и процесима 

- Оспособљавање ученика да повезује систем са периферијом 

- Оспособљавање ученика да  конфигурише/програмира једноставан систем са микроконтролером 

- Оспособљавање ученика да моделује једноставан систем са микроконтролером 

- Оспособљавање ученика да  конфигурише/програмира једноставан систем са микрорачунаром 

- Оспособљавање ученика да моделује једноставан систем са микрорачунаром 

Задаци: 

- Усвајање основних знања из поменутих области и повезивање са конкретним примерима у пракси ради оспособљавања ученика да 

самостално повезује и управља радом погона у мехатроници 

Активности наставника: 

- Посредовање између ученика и градива ( усмеравање да градиво иде у сусрет ученику, а ученик градиву ); 

- Помоћ у вођењу, и вођење процеса учења; 

- Предавањем , дискусијом и демонстрацијом упознати ученике са основним електронским елементима, елементима електричних 

исталација, електричнм машинама и склоповима; 

- Оцењивањем проценити ниво постигнућа ученика; 

- Идентифовати  напредак у учењу и постигнућима ученика. 
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Активности ученика: 

- Мобилисање претходних знања и искустава 

- Самостално проналажење информација 

- Уочавање, дефинисање и решавање проблема 

- Индивидуални рад на текстовима из дате области 

- Јавно саопштавање о неком садржају 

- Аргументовано дискутовање о проблему из области 

- Анализа проблема и слободно размишљање и истраживање о датим проблемима у области. 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. 

Комуникација 

микроконтролера и 

рачунара 

 

По завршетку теме ученик ће бити у ста 

њу да:    

●  Примени USB комуникацију 

микроконтролера са рачунаром 

● Користи комуникацију на паралелном 

порту 

● Користи серијску комуникацију ( RS485 

модул) микроконтролера са рачунаром 

● Користи WI FI комуникацију 

микроконтролера са рачунаром 

● Одлучи коју комуникацију ће 

применити 

● Пише програме за програмирање порта 

Основе 

електротехнике, 

математика, 

физика, 

програмирање,еле

ктроника, 

рачунарске 

мреже,одржавање 

рачунарских 

система 

10+10+5 8+2 2+8+5 

2. 
Мерење сигнала у 

реалном времену 
 

● Примењује теорему о одабирању за 

мерење сигнала 

● Приказује сигнале на TFT LCD touch 

screen  дисплeју 

● Разуме хармонијски спектар 

наизменичног сигнала 

Основе 

електротехнике,  

физика,,електрони

ка, рачунарске 

мреже 

6+6+4 5+1 1+5+4 
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3. Микрорачунари  

● дефинише појам микрорачунарског 

система;     

● наведе поделу микрорачунара; 

● разликује различите архитектуре 

микрокорачунара; 

● објасни принцип  рада савременог 

микрорачунара; 

● повезује микрорачунар са периферијом 

● објасни улогу оперативног система у  

изабраном типу микрорачунара 

● разликује типове оперативних систем у  

изабраном типу микрорачунара 

● инсталира оперативни систем на 

микрорачунар 

● повезује микрорачунар на интернет  и 

подешава све  потребне параметре 

● подеси потребне параматре за правилан 

рад микрорачунарског система 

● инсталира апликативне програме у 

микрорачунар 

● пише програме  у микрорачунарском 

окружењу 

● користи сензоре 

● повезује микрорачунар са електронским 

компонентама 

● пише web апликацију 

● инсталира различите апликативне 

програме 

Основе 

електротехнике, 

математика, 

физика, 

програмирање,еле

ктроника, 

рачунарске 

мреже,одржавање 

рачунарских 

система 

16+16+7 11+3 5+13+7  

4. Комуникација  

● изабере одговарајући тип комуникације, 

● повеже микрорачунар са другим 

уређајем (рачунаром, микрорачунаром, 

микроконтролером, периферијом),  

Програмирање, 

рачунарске 

мреже,одржавање 

рачунарских 

16+16+7 11+3 5+13+7 
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● успостави везу између елемената 

рачунарског системе 

● размени податке између компоненти 

рачунарског системе  

● конфигурише једноставан рачунарски 

систем 

система, 

рачунарски 

хардвер 

5. 

 

Примена 

микрорачунарског 

система 

 

- пише програме за одабрани тип 

микроконтролера  

- повезује микрорачунар са различитим 

типовима сензора  

- очита вредности  које се добијају као 

резултат примене сензора 

- обради прочитане вредности  

- прикаже добијену вредност. 

- повезује микрорачунар са различитим 

типовима извршних елемената (светлеће 

диоде, корачни мотори, серво мотори…) 

и да  управља са њима. 

- пише једноставне веб или десктоп 

апликације које податке смештају и 

купе из базе података 

- разуме употребу  микрорачунарсог 

система у изради једноставних 

апликација за праћење паметних 

окружења 

- разуме употребу  микрорачунарсог 

система у роботици 

Програмирање, 

рачунарске 

мреже,одржавање 

рачунарских 

система, 

рачунарски 

хардвер 

14+14+    

7 
10+2 4+12+7 

Начини 

оцењивања 

Праћење остварености исхода,тестови 

знања, активност на часу, праћење 

практичног рада, самосталног практи- 

чног рада, самостални практични рад. 

Укупно:: 
62+62+  

30 
45+11 17+51+30 
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Начин остваривања програма ( УПУТСТВО)  

Модуо: Комуникација микроконтролера и рачунара 

● На часовима теорије објаснити ученицима теорему о одабирању континуалних сигнала. 

● На вежбама реализовати задатке који користе TFT LCD touch screen  дисплeј за управљање мерењем као и за приказ резултата мерења. 

● За реализацију наставе користити библиотеке објасни принцип  рада савременог микрорачунара.h , SevenSegment.h ,TimerOne.. 

Модуо: Микрорачунари 

● За реализацију наставе одабрати један тип микрорачунара (Raspberry Pi, Beaglebone или неки други актуелни микрорачунар).  

● Обезбедити да на часу вежби на једном микрорачунару раде највише два ученика.  

● Ученицима објаснити појам микрорачунара и указати на развој микрорачунара 

● Објаснити основне функције микрорачунара и принцип рада 

● Навести све модуле /компоненте/ савремених микрорачунара и укратко објаснити њихове улоге 

● Објаснити принцип програмирања микрорачунара 

● Навести тренутно актуелне микрорачунаре који постоје на тржишту 

● На часовимавежби објаснити улогу појединих делова микрорачунара. Објаснити начин повезивања са периферијским уређајима, указати на 

сличности и разлике у односу на рачунарски систем.  

● На часовима вежби сваки ученик треба да повеже микрорачунар са периферијама. Обратити пажњу на различите типове повезивања са 

монитором. 

● При обради оперативних система скренути пажњу на сличности и разлике са оперативним системима у рачунарима (десктоп, лаптоп…). Ако је 

могуће одрадити бар један конзолни и један графички оперативни систем 

● При обради повезивања на мрежу подсетити ученике на градиво из предмета рачунарске мреже. На часовима вежби одрадити  и жичану и 

бежичну варијанту повезивања. 

● Обавезно одрадити инсталацију оних апликативних програма који ће се касније користити у раду 

● Одабрати програмски језик (Python, JavaScript … ) који ученици раде у предмету Програмирање у четвртом разреду. Програмски језик радити 

детаљно у предмету програмирање, а у микрорачунарским системима га примењивати на конкретним примерима. 

.Модуо: Комуникација 

- На часовима теорије одрадити принцип рада појединих типова комуникације, навести и описати  параметре који се користе у тој врсти 

комуникације. 

- На часовима вежби одрадити примере на изабраном програмском језику за сваки тип комуникације. Примере одрадити са различитим 

сензорима који користе . 

- Уколико изабрани микрорачунар нема све наведене врсте комуникације или има неке друге градиво прилагодити њима. 

- У раду користити готове библиотеке. 

- Повезивање микрорачунарског система са PLC-ом одрадити само теоријски 
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Предлог лабораторијских вежби 

- Очитавање података са сензора који подржава UART комуникацију, 

- Очитавање података са сензора који подржава SPI комуникацију, 

- Очитавање података са сензора који подржаваI² C комуникацију, 

- Очитавање података са сензора који подржава 1- wire комуникацију 

- Очитавање једног сензора; приказ очитаних података на веб интерфејсу 

- Комуникација са микроконтролером преко кабла и Bluetooth, BLE комуникација 

- Комуникација са другим микрорачунаром 

- Повезивање са мобилним телефоном преко мобилне мреже 

- Модуо: Примена микрорачунарског система 

Предлог лабораторијских вежби 

- Пример једноставног излаза: Укључење и искључење светлеће диоде Комбинација улаза и излаза: Укључивање светлеће диоде помоћу 

микропрекидача (ослушкивање хардверског прекида (притиска на микропрекидач) и обрада ) 

- Покретање једноставног веб сервера и употреба веб интерфејса за комуникацију са микрорачунаром и периферијама (употреба модула за http 

комуникацију, рад са фајл системом и веб сокетом) - укључење диоде преко веб интерфејса 

- Очитавање једног температурног сензора, очитавање  више сензора истовремено; Смештај, анализа и визуелизација очитаних података, приказ 

на веб интерфејсу 

- PIR сензор, детекција покрета, комбиновање са камером, прављење фотографија/видеа при детекцији покрета 

- Управљање радом DC, серво и корачних мотора, контрола брзине и смера, Прављење робота са 2/4 точка/мотора, кретање,  контрола кретања 

робота преко веб интерфејса 

- Ултразвучни сензор, мерење даљине, кретање робота у функцији удаљености од препреке. 

- Активни IR сензор, IR LED, IR даљинско управљање, употреба микрорачунара у контроли рада уређаја, IR контрола рада микрорачунарског 

система, контрола кретања робота.  

- Повезивање микроконтролера са микрорачунаром, употреба микроконтролера за прикупљање аналогних улаза 

Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

- праћење остварености исхода; 

- тестове знања, писмене задатке; 

- усмено излагање; 

- праћење остварености исхода; 

- проверу практичних вештина. 

Блок 

- У раду користити готове библиотеке.  
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- Кроз примере одрадити начин прикупљања података са различитих сензора (подсетити ученике на градиво из предмета Микроконтролери - 3 

година) 

- Код избора сензора више пажње посветити да се обухвате различити начини комуникације између сензора и микрорачунара а мање о типу 

физичке величине која се мери. 

- Одрадити и  прикупљање података директно у микрорачунар као и прикупљање помоћу микроконтролера  

- На истим примерима одрадити начин прикупљања, обраде и приказа података. 

- Управљање моторима и другим извршним елементима (релеји, светлеће диоде и сл) одрадити и директно и преко микроконтролера. 

- Показати кроз пројекат  како се микроконтролерски систем може користити израду једноставних апликација за праћење паметних окружења.  

- Показати кроз пројекат  како се микрорачунарски систем може користити у роботици. 

 

 

 

 

Образовни профил: Електротехничар рачунара 

Предмет: Одржавање рачунарских система 

Разред: Четврти 

Службени гласник РС-Просветни гласник: ("Сл. гласник РС – Просветни гласник", бр. 88/17 и 27/18 –др закон) 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи / 93 / 30 123 

Недељни / 3 / / 3 

 

Циљ и задаци предмета 

- Оспособљавање ученика за праћење историје рада рачунарског система по задатим параметрима и предлагање термина превентивног 

одржавања 

- Оспособљавање ученика за спровођење  превентивног одржавања 

- Оспособљавање ученика за утврђивање и отклањање кварова у рачунарском систему 

- Оспособљавање ученика за прављење  резервних копија према задатим параметрима 

- Оспособљавање ученика за надоградњу рачунарског система 
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Активности наставника: 

- Посредовање између ученика и градива ( усмеравање да градиво иде у сусрет ученику, а ученик градиву ); 

- Помоћ у вођењу, и вођење процеса учења; 

- Предавањем , дискусијом и израдом задатака упознати ученике са основним електронским елементима и склоповима; 

 - Омогућити ученицима да сами изводе закључке; 

- Подстицати ученике на учење; 

- Инсистирати на систематичности у раду и поштовању принципа и правила рада; 

- Инсистирати на практичној примени стечених знања; 

- Оцењивањем мотивисати ученике за учење; 

- Оцењивањем проценити ниво постигнућа ученика; 

- Идентифовати  напредак у учењу и постигнућима ученика. 

Активности ученика: 

- Мобилисање претходних знања и искустава 

- Самостално проналажење информација 

- Уочавање, дефинисање и решавање проблема 

- Индивидуални рад на текстовима из дате области 

- Јавно саопштавање о неком садржају 

- Аргументовано дискутовање о проблему из области 

- Анализа проблема и слободно размишљање и истраживање о датим проблемима у области 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. 

Редовно и превентивно 

одржавање рачунарских 

система 

 

- По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- наброји и објасни врсте одржавања рачунарског 

система; 

- дефинише термине поузданост, расположивост и 

поправљивост; 

- дефинише појам редундансе и њен утицај на 

поузданост система у целини; 

- разликује и примењује врсте одржавања 

Оперативни 

системи, 

Рачунарски 

хардвер, 

Миккроконт

ролери и 

микрорачун

ари, 

- 0+60 0+15 0+45 
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рачунарског система; 

- прати термине одржавања рачунарског система; 

- процењује трошкове одржавања рачунарског 

система; 

- одабере алат и инструменте потребне за 

одржавање рачунарског система; 

- одлаже електронски и токсични отпад у складу са 

законским прописима; 

- користи мере заштите на раду у поступку 

одржавања рачунарског система; 

- контролише и управља амбијенталним условима у 

којима раде рачунарски системи; 

- чишћењем појединих делова рачунарског система 

одржава систем функционалним; 

- одржава и управља напајањем; конфигурише 

напредно управљање напајањем; 

- прати и решава проблем са повећаном буком и 

електромагнетним и радио фр. зрачењем; 

- објасни разлоге прављења резервних копија; 

- анализира потребе корисника за архивирањем 

података; 

- предлаже врсту и период архивирања у складу са 

потребама корисника; 

- планира архивирање података у складу са 

потребама корисника; 

- прави резервне копије према задатим 

параметрима; 

- детектује, анализира и отклања проблеме у 

архивирању података; 

- препоручује ажурирање софтвера у циљу 

отклањања проблема у раду или у циљу 

побољшања перформанси рада; 

Техничка 

документац

ија 
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- обавља ажурирање софтвера у циљу отклањања 

проблема у раду или у циљу побољшања 

перформанси рада; 

- препоручује надоградњу хардвера у циљу 

отклањања проблема у раду или у циљу 

побољшања перформанси рада; 

- обавља надоградњу софтвера у циљу отклањања 

проблема у раду или у циљу побољшања 

перформанси рада; 

- детектује проблеме при ажурирању и отклања их; 

- обавља ажурирање  BIOS/UEFI у циљу отклањања 

проблема у раду или побољшања перформанси; 

- објасни законске последице коришћења 

нелегалног софтвера; 

- деинсталира нелегални и нелегално инсталирани 

софтвер; 

- објасни начине лиценцирања софтвера; 

- препоручи  модел лиценцирања софтвера 

- примењује одговарајући модел лиценцирања 

софтвера; 

- објасни улогу директоријумских сервиса; 

- објасни улогу доменског контролера; 

- дефинише објекте директоријумских сервиса; 

- инсталира и конфигурише доменски контролер 

према потребама корисника; 

- користи алате за администрацију 

директоријумских сервиса; 

- придружује рачунар домену; 

- креира и конфигурише  објекте директоријумских 

сервиса уоптребом скриптова; 

- прати стање рачунарског система; 

- врши процену перформанси рачунарског система 
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на основу резултата праћења; 

- објасни појам и значај групних полиса у 

управљању конфигурацијом 

- примењује групне полисе за подешавање 

рачунарских и корисничких налога; 

- објасни начине за управљање конфигурацијом 

рачунарских система; 

- управља конфигурацијом рачунарског система 

употребом скриптова за аутоматизацију; 

2. 
Дијагностика кварова у 

рачунарском систему 
 

- објасни појам квара у рачунарском систему; 

- користи научене комуникационе вештине у 

пословној околини; 

- анализира стање рачунарског система 

- прегледа рачунар у циљу детекције симптома 

квара; 

- примењује различите технике откривања квара; 

- фокусира се на претпоставку о највероватнијем 

узроку квара и тестира је; 

- саставља план мерења и тестирања која треба 

обавити на рачунару  у циљу откривања узрока 

квара; 

- обавља тестирање  хардверских компоненти; 

- обавља тестирање софтверских компоненти; 

- анализира резултате тестова и изводи закључке о 

тачности претпоставке о највероватнијем узроку 

квара; 

- обавља потебна мерења у циљу откривања узрока 

квара 

- користи различите програме за дијагностику 

хардверских проблема; 

- прати, бележи и анализира  кодове грешки и 

поруке о грешкама; 

- Оперативни 

системи, 

Рачунарски 

хардвер, 

Миккроконт

ролери и 

микрорачун

ари, 

Техничка 

документац

ија 

- 0+21 0+6 0+15 
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- идентификује неисправне компоненте у 

рачунарском систему; 

- користи стручну литературу и претраживање 

доступних база инфорамција и база знања; 

- планира поправку рачунарског система у складу 

са потребама клијента 

- прати  и усваја нова технолошка достигнућа у 

подручју рачунарске технике 

3. 
Отклањање кварова у 

рачунарском систему 
 

- отклања кварове у рачунарском систему према 

дефинисаном плану; 

- обавља опоравак система од квара и отклањање 

последица квара; 

- надограђује рачунарски систем; 

- саставља план мерења и тестирања која треба 

спровести на рачунару у циљу верификације пуне 

фунционалности система; 

- самостално сачини или попуни пословну 

документацију; 

- препоручује измене редовног и превентивног 

одржавања; 

Оперативни 

системи, 

Рачунарски 

хардвер, 

Миккроконт

ролери и 

микрорачуна

ри, Техничка 

документаци

ја 

0+12 0+3 0+9 

4. Блок настава  

- самостално спроводи редовно и правентивно 

одржавање 

- попуњава сервисну кљижицу након  

- самостално проналази узрок квара и отклања га 

- учествује у раду тима, предлаже решења унутар 

тимског рада и дискутује о њима 

 Рачунарски 

хардвер, 

Миккроконт

ролери и 

микрорачуна

ри, Техничка 

документаци

ја 

0+0+30 0+0+0 0+0+30 

Начини 

оцењивања 

Праћење остварености исхода,тестови знања, 

активност на часу, праћење практичног рада, 

самосталног практи- 

чног рада, самостални практични рад. 

                                                                     Укупно: 0+93+30 0+24+0 0+69+30 
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Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

Препоруке за реализацију наставе 

- Ученицима објаснити важност планирања поправке у радном окружењу.  Практично проћи поправку и опоравак система. Објаснити како се 

тестира пуна функционалност система након поправке. Практично проћи неколико сценарија отклањања квара и за сваки направити план 

тестирања након поправке у циљу провере функционалности.  

Напомена 

Од овде изложеног плана се може одступити 10%, 20% уз сагласност стручног већа. 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

- праћење остварености исхода; 

- усмено излагање; 

- тестове знања; 

- тестове практичних вештина; 

Оцењивање 

1.Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

2.праћење остварености исхода 

3.тестове знања 

4.тестове практичних вештина 

Блок настава 

Препоруке за реализацију наставе 

- рад у мањим групама на задатку, свака група треба да уради сваки од предвиђених задатака 

- Ученици симулирају одлазак на терен и редован сервис рачунара. Користећи унапред припремљену сервисну књижицу, која даје списак 

провера и дијагностичких алата које треба применити на рачунар током једног редовног одржавања. Тражити од ученика да ураде процену 

људства/времена (човек/сати) и трошкова да се обави редован сервис у једном мањем/средњем предузећу са 20 рачунара и пратећом 

додатном  опремом. Списак опреме унапред спремити. 

- Ученици у мањим групама (2-4 ученика) решавају постављени проблем. Треба да на основу описа проблема добијеног од кијента(један 

ученик глуми клијента) саставе план дијагностике, да открију квар, отклоне га и санирају последице квара ако постоје и ако је то могуће.  

Са ученицима урадити бар два сценарија квара, један хардверски и један софтверски. 

 

- Након поправке  дискутовати са ученицима да ли постоје додатне превентивне методе које се могу увести да се спрече кварови које су 

управо отклонили. Адаптирати постојеће процедуре редовног и превентивног одржавања као меру за избегавање сличних кварова у 

будућности 
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Образовни профил: Електротехничар рачунара    

Предмет: Рачунари у системима управљања 

Разред: Четврти 

Службени гласник РС-Просветни гласник: ("Сл. гласник РС – Просветни гласник", бр. 88/17 и 27/18 –др закон) 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 31 62 / / 93 

Недељни 1 2 / / 3 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ: 

- Упознавање са основама управљања и једноставним системима управљања; 

- Упознавање са општим карактеристикама рачунара у системима управљања; 

- Упознавање са PLC-ом и оспособљавање за израду једноставних корисничких програма; 

- Упознавање са SCADA системом и оспособљавање за израду једноставних апликација; 

- Упознавање са техникама комуникације у системима управљања. 

Задаци: 

− Усвајање основних знања о управљању, системима и елементима система управљања; 

− Усвајање основних знања о процесу производње непосредном управљању и надзору; 

− Усвајање основних знања о микрорачунарима као саставним деловима система непосредног управљања; 

− Усвајање основних знања о архитектури савременог система управљања; 

− Оспособљавање ученика да  самостално повезује, програмира, провеарава,  подешава и умрежава програмабилне логичке контролере  

(PLC) и операторске панеле; 

− Усвајање основних знања о функцијама, елементима и пројектовању система SCADA; 

− Оспособљавање за израду једноставне SCADA апликације; 

− Усвајање основних знања о индустријским рачунарским мрежама кроз примену већ усвојених знања о информационим мрежама опште 

намене; 

− Усвајање основних знања о индустријским магистралама. 
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Активности наставника: 

- Посредовање између ученика и градива ( усмеравање да градиво иде у сусрет ученику, а ученик градиву ); 

- Помоћ у вођењу, и вођење процеса учења; 

- Предавањем , дискусијом и израдомзадатака упознати ученике са основним електронским елементима и склоповима; 

- Омогућити ученицима да сами изводе закључке; 

- Подстицати ученике на учење; 

- Инсистирати на систематичности у раду и поштовању принципа и правила рада; 

- Инсистирати на практичној примени стечених знања; 

- Оцењивањем мотивисати ученике за учење; 

- Оцењивањем проценити ниво постигнућа ученика; 

- Идентифовати  напредак у учењу и постигнућима ученика. 

Активности ученика: 

- Мобилисање претходних знања и искустава; 

- Самостално проналажење информација; 

- Уочавање, дефинисање и решавање проблема 

- Индивидуални рад на текстовима из дате области 

- Јавно саопштавање о неком садржају 

- Аргументовано дискутовање о проблему из области 

- Анализа проблема и слободно размишљање и истраживање о датим проблемима у области. 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. 
Основе управљања и 

система управљања 
 

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

- разликује типове аутоматског управ-љања; 

- препозна улазне и излазни сигнал да-тог 

система континуалног управљања; 

- препозна циљ управљања датог сис-тема 

континуалног управљања; 

- препозна улоге елемената датог сис-тема 

Физика, 

рачунарске 

мреже 

4+6 2 2+6 
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континуалног управљања; 

- разликује типове процеса производ-ње као 

и основне функције надзора 

2. 

Рачунари у системима 

непосредног управљања и 

надзора 

 

- познаје основне карактеристике мик-

рорачунара у системима управљања; 

- разликује  рачунаре опште намене и 

микрорачунаре у системимау правља- ња; 

-опише принцип дистрибуираног рачу- 

нарског управљања. 

Физика, 

рачунарске 

мреже 
3 2 1 

3. 
Програмабилни логички 

контролери (PLC) 
 

- разуме логику опертивног система   

логичких контролера и начин организа ције 

података у меморији; 

- препознје модуле Прогрмибилних 

Логичких Контролера –PLC и врши њихово 

међусобно повезивање; 

- модификује и учитава програм PLC; 

- направи једноставе програме за PLC; 

- разликује операторске терминале и панеле 

и повезује их са PLC, 

- рукује операционим терминалима и 

панелима; 

- разликује фунције аналогних и диги-талних 

улазних и излазних модула и повезује 

аналогне и дигиталне даваче и актуаторе; 

-  на елементарном нивоу умрежи PLC 

- објасни структуру надзорно – управ- 

љачког система. 

Физика, 

рачунарске 

мреже 

18+46 10 8+46 

4. 

Систем за надзорно 

управљање и аквизицију 

података (SCADA) 

 

- наведе основне функције SCADA-е; 

- наведе и опише основне елементе SCADA 

- изради једноставну SCADA аплика-цију. 

Физика, 

рачунарске 

мреже 
3+6 2 1+6 
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5. 
Технике комуникације у 

системима управљања 
 

-опише организацију размене 

податакаунутар производног предузећа; 

- прави разлику између индустријских 

рачунарских мрежа и информационих 

рачунарских мрежа опште намене; 

- наведе главне стандардне процесне 

магистрале, њихове особине и области 

примене; 

- опише принцип везивања уређаја на 

индустријске магистрале. 

Физика, 

рачунарске 

мреже 

3+4 2 1+4 

Начини 

оцењивања 

Праћење остварености исхода,тестови 

знања, активност на часу, праћење 

практичног рада,самосталног практи- 

чног  рада, самостални практични рад. 

Укупно: 31+62 18 13+62 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

 

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

- Садржај предмета се реализује кроз методе активно оријентисане наставе; 

- Адекватна припрема часа у сарадњи са педагошко-психолошком службом; 

- Припрема дидактичког материјала за реализацију часа. 

 

Облици наставе 

- Предмeт се реализује кроз следеће облике наставе: 

- Теоретска настава (31час) 

  - Лабораторијске вежбе (62 час) 
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Образовни профил: Електротехничар рачунара    

Предмет: Техничка документација 

Разред: Четврти 

Службени гласник РС-Просветни гласник: ("Сл. гласник РС – Просветни гласник", бр. 88/17 и 27/18 –др закон) 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи  62 / / 62 

Недељни  2 / / 2 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ: 

– Развијање свести ученика о значају примене техничке документације у изради и одржавању рачунарских и микрорачунарских система 

система; 

– Упознавање ученика са структуром и основним компонентама техничке документације; 

– Упознавање ученика са врстама техничке докумантације која се користи у изради и одржавању рачунарских и микрорачунарских система; 

– Оспособљавање ученика за коришћење софтверских алата у изради техничке документације; 

– Оспособљавање ученика за израду и одржавање рачунарских и микрорачунарских система на основу техничке документације 

Задаци: 

- Усвајање основних знања о појму техничке документације; 

- Оспособљавање ученика за коришћење алата за израду техничке документације; 

- Оспособљавање ученика за израду модела једноставних система са микроконтролером; 

- Оспособљавање ученика за израду модела једноставних система са микрорачунаром; 

- Усвајање основних знања о пројектима; 

- Усвајање основних знања о садржају захтева за пројектовање; 

- Усвајање основних знања о техничкој документацији идејног решења; 

- Упознавање са примерима идејног решења; 

- Усвајање основних знања о техничкој документацији за израду техничког решења; 

- Упознавање ученика са примерима техничког решења у оквиру техничке документације; 

- Усвајање основних знања о техничкој документацији за израду главног пројекта; 
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- Упознавање ученика са примерима израде главног пројекта; 

- Усвајање основних знања о стандардима квалитета рачунарског система; 

- Усвајање основних знања о прегледу и техничком пријему производа 

Активности наставника: 

- Посредовање између ученика и градива ( усмеравање да градиво иде у сусрет ученику, а ученик градиву ); 

- Помоћ у вођењу, и вођење процеса учења; 

- Предавањем , дискусијом и израдомзадатака упознати ученике са основним електронским елементима и склоповима; 

- Омогућити ученицима да сами изводе закључке; 

- Подстицати ученике на учење; 

- Инсистирати на систематичности у раду и поштовању принципа и правила рада; 

- Инсистирати на практичној примени стечених знања; 

- Оцењивањем мотивисати ученике за учење; 

- Оцењивањем проценити ниво постигнућа ученика; 

- Идентифовати  напредак у учењу и постигнућима ученика. 

Активности ученика: 

- -Мобилисање претходних знања и искустава;-Самостално проналажење информација; 

- -Уочавање, дефинисање и решавање проблема 

- -Индивидуални рад на текстовима из дате области 

- Јавно саопштавање о неком садржају 

- Аргументовано дискутовање о проблему из области 

- Анализа проблема и слободно размишљање и истраживање о датим проблемима у области. 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова 

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Израда техничке документације  

- По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

- објасни појам техничке 

документације; 

- наведе основну намену и сврху 

техни-чке документације; 

Одржавање 

рачунарских 

система 

,Рачунарски 

хардвер, 

Микроконтрол

40 20 20 
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- наведе основне елементе техничке 

до-кументације; 

- познаје рад са програмима за израду 

техничке документације; 

- израђује самостално базу симбола; 

-  повезује поједине симболе у целину; 

- користи рачунар као прибор у 

решава-њу графичких задатака; 

- формира заглавље и саставницу; 

- разликује и црта линије и друге 

геоме-тријске облике; 

- црта различите конструкције правил-

лних полигона и кривих линија; 

- користи библиотеку симбола; 

- уноси и обрађује текст; 

- извози готове цртеже у 

текстпроцесор; 

- црта техничке цртеже у 

одговарајућој размери; 

- креира  блок дијаграме рачунарских 

система; 

- тумачи и црта хоризонтални  пресек 

грађевинског објекта; 

- креира модел једноставног система 

са микрорачунаром; 

-  креира модел једноставног система 

са микроконтролером, 

- планира простор на цртежу и има 

осе-ћај за систематичност, уредност и 

пре-гледност  цртежа. 

ери и 

микрорачунари 
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2. Вођење техничке документације  

- дефинише појам пројекта и 

управљање пројектом; 

- дефинише ко даје захтев за 

пројектова-ње и шта садржи тај 

захтев; 

- објасни животни циклус и фазе 

пројек-та; 

- дефинише однос пројекта и 

операције; 

- објасни појам идејног решења; 

- наведе основну намену и сврху 

идејног решења; 

- објасни појам техничког решења; 

- наведе шта треба да садржи 

квалитет-но техничко решење; 

- планира компоненте рачунарског 

сис-тема  како би 

испоштоваоспецифика-цију захтева; 

- дефинише предмер и предрачун у 

оквиру техничке документације; 

- објасни неопходност техничке 

контро-ле и ревизије документације; 

- објасни начин извођења радова 

прили-ком израде рачунарског 

система; 

- дефинише начин за за утврђивање 

стварне цене потребних радова; 

- наведе главне карактеристике 

квалите-та рачунарског система; 

- наведе начине за контролу 

извршених послова; 

- познаје начин састављања записника 

Одржавање 

рачунарских 

система 

,Рачунарски 

хардвер, 

Микроконтрол

ери и 

микрорачунари 

22 11 11 
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примедби; 

- саставља записник примедби; 

- познаје појам корисничког упутства; 

- израђује корисничка упутства за 

разли-чите категорије корисника; 

- води редовне и периодичне 

извештаје о стању и интервенцијама 

на рачунар-ској опреми; 

- врши контролу  извршених послова. 

Начини 

оцењивања 

Праћење остварености исхода, тестови 

знања, оцењивање оспособљености за 

практични рад 

Укупно: 62 31 31 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

При реализацији тематске целинеВођење техничке документације: 

- ученици треба да овладају појмом техничке документације,  да објасне намену и  да наведу сврху; 

- ученици треба да се оспособе да самостално осмисле садржај захтева за пројектовање, користећи елементе техничке документације и познавање 

технолошког процеса;- од ученика тражити да појам  идејног решења објасне кроз пример; 

- инсистирати да ученици знају да наведу садржај квалитетног техничког решења; 

- навести ученике да схвате израду плана техничког решења кориговањем идејног решења, 

- ученици треба да овладају избором компоненти рачунарског система и прорачуном цене коштања израде и одржавања 

рачунарског система , тако што им то претходно демонстрира наставник; 

- полазна тачка при упознавању израде главног пројекта је да ученици усвоје појмове предмер и предрачун да схвате значај  

усвојеног техничког решења, како би радили пројектну документацију; 

- ученицима треба објаснити како се пројектна документација усаглашава са осталим пројектима; 

- пожељно је да ученик овлада начинима за контролу извршених радова; 

- ученике упутити да коришћењем упутстава самостално саставе записник примедби; 

-  ученицима објаснити израду пројектне документације изведеног стања кроз пример; 

- са ученицима на примеру готових решења  дискутовати структуру корисничког упутства и сервисне књижице, начин  

писања појединих делова. 
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Образовни профил: Електротехничар рачунара    

Предмет: Предузетништво 

Разред: Четврти 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи / 62 / / 62 

Недељни / 2 / / 2 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ:   

− Развијање пословних и предузетничких знања, вештина и понашања: 

− Развијање предузетничких вредности и способности да се препознају предузетничке могућности у локалној средини и делују у складу са 

тим; 

− Развијање пословног и предузетничког начина мишљења; 

− Развијање свести о сопстевним знањима и способностима и даљој  професионалној оријентацији; 

− Оспособљавање за активно тражење посла ( запошљавање и самозапошљавање ); 

− Оспособљавање за израду једноставног плана пословања мале фирме  

Активности наставника: Да објасни одређену наставну тему и укаже на значај те теме. 

Активности ученика: Пажљиво праћење и активно укључивање у обрађивање наставне теме. 

 

Ред. 

број 

теме/м

одула 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 
Образовни стандарди Исходи по наставној теми/модулу 

Корелациј

а 

Број 

часова  по 

теми/моду

лу 

Број часова 

Обрад

а 

Остали 

типови 

часова 

1 
Предузетништво 

и  предузетник 

• Разумевање појма и значаја 

предузетништва; 

• Препознавање особености 

− Наведе адекватне примере предуз. из 

локалног окружења;  

− Наведе карактеристике предузетника 

Сви стучни 

предмети и 

модули 

10 8 2 
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предузетника; објасни значај мотивационих 

фактора у предузетништву. 

2 

Развијање и 

процена 

пословних идеја,  

маркетинг план 

• Развијање способности за 

уочавање,  формулисање и 

процену пословних идеја; 

• Упознавање ученика са 

елементима марткетинг 

плана; 

• Развијање смисла за тимски  

рад; 

− Одабира из мноштва идеја она која је 

примењива и реална за отпочињање 

бизниса; 

− Препозна различите начине 

отпочињана посла; 

− Самостално прикупља податке са 

тржишта – конкуренција, потенцијални 

клијенти, величина тржишта; 

− Ради тимски у ученичкој групи. 

Сви стучни 

предмети и 

модули 

12 10 2 

3 
Управљање и  

организација 
• Упознавање ученика са 

стиловима руковођења; 

− Наведе особине успешног менаџера; 

− Објасни значај информационих 

технологија за савремено пословање. 

Сви стучни 

предмети и 

модули 

10 8 2 

4 

Правни оквир  за 

оснивање и 

функционисање 

делатности 

• Упознавање са правним 

оквиром за оснивање и 

функционисање делатности; 

− Прикупи информације које су потребне 

за успешно вођење посла; 

− Самостално сачини или попуни 

пословну документацију ( CV, пословна 

писма, молбе, записник, образци...). 

Сви стучни 

предмети и 

модули 

10 8 2 

5 
Економија 

пословања  

• Упознавање ученика са 

финансијским аспектима 

предузећа/радње: 

− Планира производњу и трошкове за 

сопстевни бизнис; 

− Састави финансијске извештаје у 

наједноставнијој форми ( биланс стања, 

биланс успеха и ток готовине 

предузећа); 

− Презентује одређени део плана 

производње / финансијског плана. 

Сви стучни 

предмети и 

модули 

10 8 2 



Машинска школа „Радоје Дакић“ 2018 -2022. 

 

 

1769 

6 

Ученички пројект 

– презентација 

пословног плана 

• Оспособљавање ученика 

вештини презентације 

пословног плана. 

− Изради једноставан пословни план ( део 

пословног плана); 

− Према усвојеног пословној идеји 

презентује послновни план  (део) у 

оквиру  своје тимске улоге. 

Сви стучни 

предмети и 

модули 10 8 2 

Начини 

оцењивања 

Праћење остварености исхода; 

Тестови знања; 

Тестови  практичних вештина. 

                                                                     Укупно: 62 50 12 

 

 

 

 

Образовни профил: Електротехничар рачунара 

Предмет: Алати за управљање садржајем на интернету  - изборни предмет 

Разред: Четврти-  

Службени гласник РС-Просветни гласник: Службени гланик РС, бр. 88/17 и 27/18 и др. закон 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи / 62 / / 62 

Недељни / 2 / / 2 

 

Циљ и задаци предмета 

- Стицање основних  знања и оспособљавање ученика за употребу алата за управљање садржајем на интернету - CMS 

- Оспособљавање ученика за креативно и функционално планирање и израду веб сајта помоћу алата за управљање садржајем 

- Оспособљавање ученика за администрирање садржаја веб сајта 

- Оспособљавање ученика за објављивање веб сајтова и апликација на веб серверу; 

- Развијање креативности код ученика. 

-  
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Активности наставника: 

- редовно пратити рад и залагање ученика на часу; 

- водити рачуна о индивидуализацији приступу ученику; 

- подстицати ученике да опажају, примењују, препознају, упоређују, изводе закључке,  повезују знања са другим областима и другим 

предметима, решавају проблеме, практично примењују омогућити подстицајну средину за рад и учење; 

- охрабрује, помаже и подстиче ученике; 

- инсистира на систематичности у раду и поштовању принципа и правила рада; 

- инсистира на практичној примени стечених знања; 

- оцењивањем мотивише ученике за учење; 

- оцењивањем процењује ниво постигнућа ученика; 

-  

Активности ученика: 

- активан приступ при излагању новог градива и изради задатака на часу; 

- практична примена стечених знања; 

- активно учешће у раду; 

- самопроцењивање напретка; 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Увод / 

- дефинише појам CMS 

- набраја и разликује готова решења: CMS, 

LMS… 

- наводи предности рада са CMS-ом 

- дефинише  предуслове за имплемнтацију 

CMS алата 

- разуме функцију веб сервера, PHP подршке 

и MySQL 

Програмира

ње 

Софтверски 

алати 

 
4 3 1 
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2. 
Инсталација алата за 

управљање садржајем 
/ 

- Преузима алат за управљање садржајем – 

CMS са интернета 

- Разликује издања и верзије CMS-a  

- Наводи потребне услове за успешну 

инсталацију CMS-a 

- Описује интегрисана решења: WAMPServer, 

XAMP (Apache, PHP и MySQL) 

- Успоставља предуслове за инсталацију 

CMS-а на свом рачунару 

- Инсталира и покреће CMS у локалном 

окружењу 

- Конфигурише CMS алат и подешава 

системске поставке 

Програмира

ње 

Софтверски 

алати 

 

8 3 5 

3. 
Администрација алата за 

управљање садржајем 
/ 

- Разуме хијерархију корисника сајта 

- Управља корисницима сајта, додаје, брише 

и модификује кориснике 

- Припрема и организује мултимедијалне 

садржаје за чланке 

- Креира и објављује садржаје (чланке) сајта 

- Организује категорије и секције чланака 

- Управља насловном страном 

- Управља мени системом 

- Додаје и модификује елементе менија 

- Препознаје модуле и/или додатке као 

компоненте сајта 

- Управља додацима и модулима 

- Проналази на интернету и инсталира 

додатке и модуле у сајт 

- Разуме значај теме/шаблона CMS сајта 

- Преузима са интернета готове теме и 

имплементира их 

- Модификује елементе готове теме тј. 

Програмира

ње 

Софтверски 

алати 

 

36 14 22 
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шаблона  

- Разуме процес администрације веб сајта 

- Администрира веб сајт кроз уређивање 

садржаја 

4. Сигурносне поставке и SEO / 

- Предузима сигурносне мере за заштиту 

садржаја и интегритета сајта 

- Разуме значај SEO  

- Имплементира SEO правила, поставке у веб 

сајт 

- Познаје начине праћења статистике 

посећености сајта кроз разне категорије 

Програмира

ње 

Софтверски 

алати 

 

14 6 8 

Начини 

оцењивања 

● праћење остварености исхода. 

● тестове знања. 

● тестове практичних вештина. 

                                                                     Укупно: 62 26 36 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

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

Облици наставе 

Предмeт се реализује кроз следеће облике наставе: Вежбе 62 часова 

Место реализације наставе 

Вежбе се реализују у рачунарском кабинету 

Подела одељења на групе 

Одељење се дели на групе приликом реализације вежби 

Препоруке за реализацију наставе: 

Вежбе реализовати у блоку од 2 часа недељно (по свакој групи).  
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Образовни профил: Електротехничар рачунара 

Предмет: Пословне комуникације изборни предмет 

Разред: Трећи или четврти 

Службени гласник РС-Просветни гласник: Службени гланик РС, бр. 88/17 и 27/18 и др. закон 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 68 или 62 / / / 68 или 62 

Недељни 2 / / / 2 

 

Циљ и задаци предмета 

 

– Упознавање ученика са појмом и врстама комуникација. 

– Оспособљавање за превазилажење конфликтних ситуација. 

– Овладавање основама пословне културе. 

– Овладавање знањима и вештинама пословне комуникације. 

– Оспособљавање за самосталну вербалну и писану комуникацију. 

– Упознавање ученика са значајем информационих технологија у комуникацији. 

– Оспособљавање за активно тражење посла (запошљавање и самозапошљавање). 

- Мултидисциплинарни приступ и оријентација на праксу 

Активности наставника: 

- редовно пратити рад и залагање ученика на часу; 

- водити рачуна о индивидуализацији приступу ученику; 

- подстицати ученике да опажају, примењују, препознају, упоређују, изводе закључке,  повезују знања са другим областима и другим 

предметима, решавају проблеме, практично примењују омогућити подстицајну средину за рад и учење; 

- охрабрује, помаже и подстиче ученике; 

- инсистира на систематичности у раду и поштовању принципа и правила рада; 

- инсистира на практичној примени стечених знања; 

- оцењивањем мотивише ученике за учење; 

- оцењивањем процењује ниво постигнућа ученика; 
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Активности ученика: 

- активан приступ при излагању новог градива и изради задатака на часу; 

- практична примена стечених знања; 

- активно учешће у раду; 

- самопроцењивање напретка; 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. 
Појам, врсте и баријере у 

комуникацији 
/ 

- oбјасни појам и функције 

комуникације; 

- препозна различите врсте 

комуникације;  

- објасни разлику између друштвене, 

приватне и пословне комуникације; 

- објасни разлику између вербалне и 

невербалне комуникације; 

-  демонстрира различите врсте 

невербалне комуникације; 

- препозна могуће баријере у 

комуникацији; 

- примени различите методе решавања 

конфликтних ситуација. 

• Предузетништво 

• Српски језик и 

књижевност 

• Страни језик 

• Социологија са 

правима грађана 

 

18 или 

17 
10 8или 7 

2. 
Пословна култура 

(бонтон) 
/ 

- понаша се у складу са правилима 

пословног бонтона; 

- примени правила лепог понашања 

при представљању, упознавању и 

комуницирању; 

- разуме ток пословног састанка; 

- препозна улогу и значај особа са 

различитим пословним задацима у 

• Предузетништво 

• Српски језик и 

књижевност 

• Страни језик 

• Социологија са 

правима грађана 

 

20 

или19 
12 8 или 7 
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току пословног састанка; 

- примени правила хоризонталне и 

вертикалне комуникације у 

предузећу или конкретној ситуацији; 

- разуме специфичности лепог 

понашања других културних 

средина; 

3. 

Писана пословна 

комуникација 

(кореспонденција) 

/ 

- објасни задатке и примени начела 

пословне кореспонденције; 

- разликује стилове и фразе у писаној 

пословној комуникацији; 

- примењује на писменим примерима 

пословно протоколарно обраћање; 

- разликује врсте писане пословне 

комуникације; 

- самостално изради пословно писмо; 

- наведе карактеристике дигиталне 

писане пословне комуникације 

• Предузетништво 

• Српски језик и 

књижевност 

• Страни језик 

• Социологија са 

правима грађана 

 

14или 

12 
8или 6 6 

4. 

Комуникација и 

кореспонденција у вези са 

запошљавањем 

/ 

- састави и обликује CV и пропратно 

писмо; 

- попуни пријаву о слободном радном 

месту; 

- уочи значај уговора о раду; 

- примени стечене вештине и правила 

комуникације у разговору за 

послодавцем. 

• Предузетништво 

• Српски језик и 

књижевност 

• Страни језик 

• Социологија са 

правима грађана 

 

16 или 

14 
8 или 6 8 

Начини 

оцењивања 

праћење остварености исхода 

тестове знања 

тестове практичних вештина  

Укупно: 
68 или 

62 

38 или 

34  
30 или 28 
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Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

 

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

 

Облици наставе 

Предмет се реализује кроз следеће облике наставе: 

● Теорија (68 или 62 часа) 

●  

Место реализације наставе 

● Настава се реализује у учионици / кабинету опремљеном пројектором, модерацијском таблом, телефоном са факс машином  

●  

Препоруке за реализацију наставе  

● Садржај предмета се реализује кроз методе активно оријентисане наставе 

● Адекватна припрема часа у сарадњи са педагошко - психолошком службом 

● Припрема дидактичког материјала за реализацију часа 

● Користити шеме, видео и аудио материјал у реализацији наставе 

● Јасно и конкретно излагање градива са освртом на конкретне примере из свакодневног живота и праксе 

● Планирање интерактивних метода рада  
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Образовни профил: МЕХАНИЧАР ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА 

 

А1:ОПШТЕОБРАЗОВНИ 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД УКУПНО 

Разредно часовна 

настава 

Н
ас

та
в
а 

у
 

б
л
о

к
у

 г
о

д
. 

Разредно часовна 

настава 

Н
ас

та
в
а 

у
 

б
л
о

к
у

 г
о

д
. 

Разредно часовна 

настава 

Н
ас

та
в
а 

у
 

б
л
о

к
у

 г
о

д
. 

Разредно часовна 

настава 

Н
ас

та
в
а 

у
 

б
л
о

к
у

 г
о

д
. 

НЕДЕЉН

О 

ГОДИШЊ

Е 

НЕДЕЉН

О 

ГОДИШЊ

Е 

НЕДЕЉН

О 

ГОДИШЊ

Е 
НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ 

Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В 

1.  Српски језик и књижевност 3  105   2  70   2  62   7  237   

2.  Страни језик 2  70   2  70   1  31   5  171   

3.  Физичко васпитање 2  70   2  70   2  62   6  202   

4.  Математика 2  70   2  70   1  31   5  171   

5.  Историја 2  70                  

6.  Рачунарство и информатика  2  70             2  70  

7.  Географија 1  35             1  35   

8.  
Екологија и заштита 

животне средине 
     1  35        1  35   

9.  
Социологија са правима 

грађана 
                    

Б: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ                     

1.  
Грађанско васпитањ/ верска 

настава 
1  35   1  35   1  31   3  101   

2.  Изборни предмет      1  35   1  31   2  66   

Укупно А: 12 2 420 70  9  315   7  217   5     

Укупно А: 14 490  9 315  7 217  35 1022  
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А2:ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ 

ПРЕДМЕТИ 

(теорија, вежбе, практична 

настава) 

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД УКУПНО 

Разредно часовна 

настава 

Н
ас

та
в
а 

у
 

б
л
о

к
у

 г
о

д
. 

Разредно часовна 

настава 

Н
ас

та
в
а 

у
 

б
л
о

к
у

 г
о

д
. 

Разредно часовна 

настава 

Н
ас

та
в
а 

у
 

б
л
о

к
у

 г
о

д
. 

Разредно часовна 

настава 

Н
ас

та
в
а 

у
 

б
л
о

к
у

 г
о

д
. 

НЕДЕЉН

О 

ГОДИШЊ

Е 

НЕДЕЉН

О 

ГОДИШЊ

Е 

НЕДЕЉН

О 

ГОДИШЊ

Е 
НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ 

Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В 

1.  Техничко цртање  3  105            3  105   

2.  Машински материјали 2  70             2  70   

3.  Техничка механика 2  70             2  70   

4.  Машински елементи       3  105        3  105  

5.  Техничка физика      2  70        2  70   

6.  
Основе технике мерења и 

контроле 
 3  105             3  105  

7.  
Основна аутомеханичарска 

пракса 
 6  210 60            6  210 60 

8.  
Мотори са унутрашњим 

сагоревањем 
      3  105        3  105  

9.  
Одржавање мотора са 

унутрашњим сагоревањем 
      12  420 60       12  420 60 

10.  Моторна возила            3  93   3  93  

11.  Одржавање моторних возила            18  558 90  18  558 90 

12.  Предузетништво            2  62   2  62  

Б: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ                     

1.  Изборни предмет      1  35   1  31   2  66   

УкупноБ: 4 12 140 420 60 3 18 105 630 60 1 23 31 713 90 11 50 276 1763 210 

УкупноБ: 16 560 60 21 735 60 2 744 90 61 2039 210 

Укупно часова на годишњем  

нивоу 

620 795 803 2249 
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Б:  Листа изборних предмета према програму образовног профила 

Рб Листа изборних предмета 
РАЗРЕД 

I II III 

Општеобразовни предмети 

2.  Страни језик II  1 1 

3.  Изабрани спорт  1 1 

4.  Историја (одабране теме)*  1 1 

5.  Изабрана поглавља математике   1 

6.  Индустријска географија  1 1 

7.  Ликовна култура  1 1 

8.  Музичка култура*  1 1 

9.  Биологија  1  

*Ученик бира предмет једном у току школовања у трећем или четвртом разреду  

 

 

 

Б:  Листа изборних предмета према програму образовног профила 

Стручни предмети 

1.  Репаратура машинских делова  1 1 

2.  Алати, прибори и мерења  1 1 

3.  Мехатронски системи  1 1 
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Напомена: * Ученик изборни програм  бира једном  трећем или четвртом разреду 

 

 

 Остали обавезни облици образовно-васпитног рада током школске године 

 

  

I  РАЗРЕД 

часова 

II  РАЗРЕД 

часова 

III  РАЗРЕД 

часова 

УКУПНО 

часова 

Час одељенског старешине  70 70 70 202 

Додатни рад  до 30 до 30 до 30 до 90 

Допунски рад  до 30 до 30 до 30 до 90 

Припремна настава до 30 до 30 до 30 до 90 

 

Факултативни облици образовно-васпитног рада током школске године по разредима 

 

  
I  РАЗРЕД II  РАЗРЕД III  РАЗРЕД 

Екскурзија  до 3 дана до 5 дана 
до 5  

наставних  дана 

Језик другог народа или националне мањине са елементима националне културе 2 часа недељно 

Трећи 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 
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*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 

Разредно-часовна настава 35 35 31 

Менторски рад (настава у блоку, пракса) 2 2 3 

Обавезне ваннаставне активности 2 2 2 

Матурски испит   3 

Укупно радних недеља 39 39 39 

 

 

Подела одељења у групе 

 

Разред Предмет 
Годишњи фонд часова 

Број ученика у групи 
В Б 

I Рачунарство и информатика 70  15 

 

 

Разред Предмет 

Годишњи фонд часова 

Број ученика 

у групи до 

Потребно 

ангажовање 

помоћног 

наставника Вежбе 
Директна 

настава 

Практична 

настава у 

блоку 

I 

Техничко цртање 105   15  

Основе технике мерења и контроле 105   10 да 

Основна аутомеханичарсак пракса  210 60 10 да 
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II 

Машински елементи 105   15 да 

Мотори са унутрашњим сагоревањем 105   10 да 

Одржавање мотора са унутрашњим сагоревањем  420 60 10 да 

III 

Моторна возила 93   10 да 

Одржавање моторних возила  558 90 10 да 

Обука вожње на моторном возилу „Б“ категорије   40 1  

Предузетништво 62   
15  

 

 

**Часове вежби, практичне наставе, практичне наставе у блоку, вежби у блоку реализује предметни наставник,  а помoћни наставник обавља послове припреме за 

извођење часова вежби, практичне наставе, практичне наставе/вежбе у блоку. Под непосредним руководством наставника демонстира радни задатак, пружа помоћ при 

раду са ученицима на часовима вежби, практичне наставе, практичне наставе/вежби у блоку (у кабинету, специјализованој учионици, радионици школе) за обављање 

одређених послова и радних задатака. 

Планира и требује потребне материјале и средства за рад на часу. Обавља радне задатке за које ученици нису компетентни. 

 

 

Место реализације наставе, програма вежби, практичне наставе, практичне наставе у блоку дефинисано је у делу „ПРЕПОРУЧЕНО УПУТСТВО 

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ МОДУЛА“. 
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Други разред 

Образовни профил: Механичар мотроних возила 

Предмет: Српски језик и књижевност 

Разред:  Други 

„Службени гласник РС-Просветни гласник:" бр. 5/2017 од 12.6.2017. 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок настава Укупно 

Годишњи 70 / / / 70 

Недељни 2 / / / 2 

 

Циљ и задаци предмета 

 

Циљ: 

- проширивање и продубљивање знања о српском језику;  

- унапређивање језичке и функционалне писмености;  

- проширивање и продубљивање знања о српској и светској књижевности, развијање љубави према књизи и читању, оспособљавање за 

интерпретацију уметничких текстова;  

- упознавање репрезентативних дела српске и опште књижевности, књижевних жанрова, књижевноисторијских појава и процеса у 

књижевности;  

- проширивање и продубљивање књижевних знања и читалачких вештина;  

- образовање и васпитање ученика као слободне, креативне и културне личности, критичког ума и оплемењеног језика и укуса.  

-  

Задаци: 

- Настава језика (знања о језику, способност служење језиком и васпитна улога наставе језика). Ученици треба да:  

o овладају знањима о српском књижевном језику;  

o стекну вештине и способности његовог коришћења у општењу са другима, у писменом и усменом изражавању, приликом учења, 

образовања и интелектуалног развоја;  
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o поштују матерњи језик, негују српски језик, традицију и културу српског народа, националних мањина, етничких заједница и других 

народа;  

o унапређују културу језичког општења, у складу са поштовањем расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне 

равноправности, са развијањем толеранције и уважавања различитости и са поштовањем и уважавањем других језика и других култура.  

- Настава књижевности (усвајање књижевних знања, развијање читалачких вештина и афирмисање васпитних вредности путем 

књижевности). Ученици треба да:  

o упознају репрезентативна дела српске књижевне баштине и дела опште књижевности, њихове ауторе, поетске и естетске вредности;  

o негују и развијају читалачке компетенције и интерпретацијске вештине посредством којих ће се упознавати са репрезентативним 

књижевним делима из историје српске и опште књижевности, читати их и тумачити у доживљајној и истраживачкој улози;  

o развијају литерарне афинитете и постану читаоци рафинираног естетског укуса који ће умети да на истраживачки, стваралачки и активан 

начин читају књижевна дела свих жанрова, вреднују их, говоре о њима и поводом њих;  

o усвоје хуманистичке ставове, уверења и систем вредности;  

o оспособе се за поуздано морално просуђивање, опредељивање за добро и осуду насилништва и нечовештва, одбацивање свих видова 

агресивног и асоцијалног понашања и за развијање самосвести и личне одговорности;  

o подстичу на саосећање са ближњима и одговорност према другом;  

o развију врлине разборитости и равнотеже и мудрости.  

Општи задаци. Ученици треба да:  

- развијају и негују стваралачки и истраживачки дух у процесу учења и у примени стечених знања;  

- развијају и негују методичност и методичка поступања приликом овладавања сложеним и обимним знањима;  

- усаглашено са општим исходима учења, као и усклађено са узрастом и способностима, даље развијају знања, васпитне вредности и 

функционалне вештине које ће моћи да користе у даљем образовању, у професионалном раду и у свакодневном животу;  

- развијају лични и национални идентитет и осећање припадности држави Србији;  

- формирају вредносне ставове којима се чува национална и светска културна баштина;  

- буду оспособљени за живот у мултикултуралном друштву.  

-  

Активности наставника: 

- мотивисање ученике за читање; 

- припремање и благовремено давањеученицима истраживачких задатака као помоћ приликом читања и разумевања  дела; 

- припремање наставних материјала; 

- планирање активности на часу и тока часа; 

- објашњавање, тумачење, анализирање  нових садржаја и појмова; 

- подстицање активног учешћа ученика у раду на часу; 
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- подстицање креативности ученика; 

- подстицање код ученика критичког развој мишљења и разумевања; 

- подстицањее активног учења; 

- подстицање учника  да повезују знања са другим областима и  ослањају се на претходно искуство; 

- инсистирање на практичној примени стечених знања  

- подстицање одговорности код ученика; 

- упућивање ученика на додатне изворе знања и могућности сазнавања; 

- неговање позитивне климе у одељењу; 

- омогућавање подстицајне средине за рад и учење; 

- охрабрибравање, помагање и подстицање ученика; 

- инсистирање на систематичности у раду и поштовању принципа и правила рада; 

- редовно вредновање рада и постигнућа сваког ученика; 

- самовредновање реализације програма ; 

- планирање новина и измена за следећу школску годину. 

-  

Активности ученика: 

- редовно читање задате лектире; 

- припремње  радних материјала за часове обраде књижевних дела; 

- активно учествовање у дискусијама на часу; 

- активан приступање при излагању новог градива и изради задатака на часу; 

- самостално или уз помоћ наставника запажање, упоређивање, примена и повезивање градива ; 

- израда домаћих задатака; 

- активно учење; 

- тражење додатне подршке за градиво које нису разумели или их  додатно интересује; 

- редовно бележење у свеску свих  најважнијих чињеница и закључакае  са часа; 

- израда писмених задатака, тестова знања, правописних диктата, рецитовање стихова; 

- практична примена стечених знања; 

- повезивање знања са другим областима; 

- ослањање на претходно искуство; 

- самопроцењивање напретка . 
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Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  по 

теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

I Просветитељство  

- По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

- 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 

Историја 

Филозофија 

Ликовна култура 

Музичка уметност 

Верска настава 

5 4 1 

II Романтизам  

- По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

- уочава и образлаже одлике романтизма 

- наведе представнике романтизма и њихова 

дела 

- изнесе свој суд о књижевним делима 

користећи стечена знања и сопствена 

запажања 

- препозна и усвоји вредности националне 

културе, разуме и поштује културне 

вредности других народа  

Историја 

Ликовна култура 

Музичка уметност 

19 16 3 

III Реализам  

- По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

- дефинише одлике реализма и препозна их 

на обрађеним књижевним делима 

- наведе представнике правца и њихова дела 

- тумачи уметнички свет и стваралачке 

Историја 

Ликовна култура 

Музичка уметност 
19 16 3 
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поступке у структури обрађених дела 

IV Лектира  

- По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

- тумачи уметнички свет и стваралачке 

поступке у структури обрађених дела 

- изнесе свој суд о књижевним делима 

користећи стечена знања и сопствена 

запажања 

-  износи став и користи аргументе 

 

5 4 1 

V Језик  

- По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

- 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 

- примени правила одвојеног и састављеног 

писања речи у складу са језичком нормом 

 

страни језик 

12 9 3 

VI Култура изражавања  

- По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

-  изражава размишљања и критички став 

према проблемима и појавама које намећу 

књижевни текстови, али су и део 

свакодневног живота 

- примени одлике новинарског стила 

 

10 / 10 

Начини 

оцењивања 

• усмено испитивање 

- индивидуално 

- групна дискусија 

Укупно: 70 49 21 
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• тест знања 

• домаћи задатак 

• писмени задатак 

• есеј 

• ППТ презентација 

• праћење актиности на часу 

 

Образовни стандарди: 

Основни ниво 

1. Област ЈЕЗИК  

2.СЈК.1.1.1. Има основна знања о језику уопште (шта је језик, које функције има); поштује свој језик и поштује друге језике; 

препознаје стереотипне ставове према језику. Разуме појам текста; разликује делове текста (увод, главни део, завршетак); 

препознаје врсте текстова (облике дискурса); има основна знања из социолингвистике: познаје појмове једнојезичности и 

вишејезичности (и зна одговарајуће језичке прилике у Србији); разуме појам језичке варијативности и препознаје основне 

варијетете.  

2.СЈК.1.1.2. Разликује књижевни (стандардни) језик од дијалекта; зна основне податке о дијалектима српског језика; има 

правилан став према свом дијалекту и другим дијалектима српског језика и према оба изговора српског књижевног језика 

(поштује свој и друге дијалекте српског језика и има потребу да чува свој дијалекат; подједнако цени оба изговора српског 

књижевног језика - екавски и (и)јекавски); има потребу да учи, чува и негује књижевни језик; познаје најважније граматике и 

нормативне приручнике и уме да се њима користи; зна основне податке о месту српског језика међу другим индоевропским и 

словенским језицима; има основна знања о развоју књижевног језика, писма и правописа код Срба.  

2.СЈК.1.1.3. Разликује правилан од неправилног изговора гласа; зна основну поделу гласова; има основна знања у вези са слогом 

и примењује их у растављању речи на крају реда; зна основна правила акценатске норме и уочава евентуалне разлике између 

свог и књижевног акцента.  

2.СЈК.1.1.4. Познаје врсте и подврсте речи; примењује норму у вези с облицима речи у фреквентним случајевима (укључујући и 

гласовне промене у вези с облицима речи); издваја делове речи у вези с облицима речи (граматичка основа и наставак за облик) у 

једноставнијим случајевима; издваја делове речи у вези с грађењем речи (префикс, творбена основа, суфикс) у једноставнијим 

случајевима; препознаје основне начине грађења речи; примењује норму у вези с грађењем речи (укључујући и гласовне промене 

у вези с грађењем речи); примењује постојеће моделе при грађењу нових речи.  

2.СЈК.1.1.5. Правилно склапа реченицу; разликује синтаксичке јединице; разликује активне и пасивне реченице; уме да 

анализира једноставније реченице грађене по основним моделима и проширене прилошким одредбама.  

2.СЈК.1.1.6. Има лексички фонд који је у складу са средњим нивоом образовања; прави разлику између формалне и неформалне 
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лексике и употребљава их у складу са приликом; има основна знања о значењу речи; познаје основне лексичке односе 

(синонимију, антонимију, хомонимију); познаје метафору као лексички механизам; нема одбојност према речима страног 

порекла, али их не прихвата некритички и аутоматски; познаје појам термина и фразеологизма; познаје најважније речнике 

српског језика и уме да се њима користи.  

2. Област КЊИЖЕВНОСТ  

2.СЈК.1.2.1. Познаје ауторе дела из обавезног школског програма и локализује их у контекст стваралачког опуса и 

књижевноисторијски контекст.  

2.СЈК.1.2.2. Познаје књижевнотеоријску терминологију и доводи је у функционалну везу са примерима из књижевних1 и 

неуметничких2 текстова предвиђених програмом.  

2.СЈК.1.2.3. У тумачењу књижевноуметничких и књижевнонаучних дела разликује методе унутрашњег и спољашњег приступа.  

2.СЈК.1.2.4. Уочава и примерима аргументује основне поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевних дела из 

обавезне школске лектире.  

2.СЈК.1.2.5. Уочава основне особине књижевности као дискурса и разликује га у односу на остале друштвене дискурсе.  

2.СЈК.1.2.6. Наводи основне књижевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и 

светске књижевности и повезује их са делима и писцима из обавезне лектире школског програма.  

2.СЈК.1.2.7. Анализира издвојене проблеме у књижевном делу и уме да их аргументује примарним текстом.  

2.СЈК.1.2.8. Користи препоручену секундарну литературу (књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, теоријску) и доводи је 

у везу са књижевним текстовима предвиђеним програмом.  

2.СЈК.1.2.9. На основу дела српске и светске књижевности формира читалачке навике и знања; схвата улогу читања у тумачењу 

књижевног дела и у изграђивању језичког, литерарног, културног и националног идентитета.  
1 Књижевни текстови обухватају књижевноуметничке и књижевнонаучне текстове. 
2 Под неуметничким текстовима подразумевају се текстови из науке о језику и науке о књижевности, научнопопуларни 

текстови из ових области и, по потреби, текстови из медија и других извора погодни за обраду градива из предмета Српски 

језик и књижевност. 

3. Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА  

2.СЈК.1.3.1. Говори разговетно, поштујући ортоепска правила књижевног језика; примењује књижевнојезичку акцентуацију или 

упоређује свој акценат са књижевним и труди се да је с њим усклади; течно и разговетно чита наглас књижевне и неуметничке 

текстове; изражајно чита и казује лакше књижевноуметничке текстове; у званичним ситуацијама говори о једноставнијим 

темама из области језика, књижевности и културе користећи се коректним језичким изразом (тј. говори течно, без замуцкивања, 

поштапалица, превеликих пауза и лажних почетака, осмишљавајући реченицу унапред) и одговарајућом основном 

терминологијом науке о језику и науке о књижевности, прилагођавајући приликама, ситуацији, саговорнику и теми вербална и 

невербална језичка средства (држање, мимику, гестикулацију); говори уз презентацију; има културу слушања туђег излагања; у 
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стању је да с пажњом и разумевањем слуша излагање средње тежине (нпр. предавање) с темом из језика, књижевности и 

културе; приликом слушања неког излагања уме да хвата белешке.  

2.СЈК.1.3.2. Говорећи и пишући о некој теми (из језика, књижевности или слободна тема), јасно структурира казивање и повезује 

његове делове на одговарајући начин; разликује битно од небитног и држи се основне теме; саставља једноставнији говорени и 

писани текст користећи се описом, приповедањем и излагањем (експозицијом); уме укратко да опише своја осећања и доживљај 

књижевног или другог уметничког дела; сажето препричава једноставнији књижевноуметнички текст и издваја његове важне 

или занимљиве делове; резимира једноставнији књижевни и неуметнички текст.  

2.СЈК.1.3.3. У расправи или размени мишљења на теме из књижевности, језика и културе уме у кратким цртама да изнесе и 

образложи идеју или став за који се залаже, говори одмерено, ослања се на аргументе, у стању је да чује туђе мишљење и да га 

узме у обзир приликом своје аргументације; пише једноставнији аргументативни текст на теме из књижевности, језика и 

културе.  

2.СЈК.1.3.4. Користи оба писма, дајући предност ћирилици; примењује основна правописна правила у фреквентним примерима и 

уме да се служи школским издањем Правописа; у писању издваја делове текста, даје наслове и поднаслове, уме да цитира и 

парафразира; саставља матурски рад поштујући правила израде стручног рада (употребљава фусноте и саставља садржај и 

библиографију); саставља писмо - приватно и службено, биографију (ЦВ), молбу, жалбу, захтев, оглас; зна да попуни различите 

формуларе и обрасце.  

2.СЈК.1.3.5. Има способност и навику да у различите сврхе (информисање, учење, лични развој, естетски доживљај, забава...) 

чита текстове средње тежине (књижевноуметничке текстове, стручне и научнопопуларне текстове из области науке о језику и 

књижевности, текстове из медија3); примењује предложене стратегије читања.  

2.СЈК.1.3.6. Разуме књижевни и неуметнички текст средње сложености: препознаје њихову сврху, проналази експлицитне и 

имплицитне информације, издваја главне идеје текста; прати развој одређене идеје у тексту; пореди основне информације и идеје 

из двају или више текстова.  

2.СЈК.1.3.7. Критички промишља књижевни и неуметнички текст средње сложености: разликује објективну/веродостојну 

чињеницу од ауторове интерпретације; процењује (и то образлаже) да ли аутор неуметничког текста износи све потребне 

информације и да ли даје довољне и веродостојне доказе за то што тврди; процењује да ли је аутор текста неутралан или 

ангажован односно пристрастан, и образлаже своју процену; препознаје говор мржње, дискриминације, бирократски језик, и има 

изграђен негативан став према њима; уме у једноставним примерима да понуди алтернативу бирократском језику.  

2.СЈК.1.3.8. Препознаје структуру, различите елементе, стилске одлике (експресивност, сликовитост, метафоричност) књижевног 

и неуметничког текста; препознаје конотативно значење речи у датом контексту и разуме сврху конотативног значења у 

књижевном и неуметничком тексту; одређује значење непознате речи на основу контекста и творбеног модела; разуме значај 

читања за богаћење лексичког фонда.  

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на средњем нивоу у свакој области.  
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3 Текстови који су погодни за обраду градива из језика и књижевности. 

Средњи ниво 

1. Област ЈЕЗИК  

2.СЈК.2.1.1. Има шира знања о језику уопште (која су битна својства језика); препознаје јединице и појаве које припадају 

различитим језичким нивоима/подсистемима; има основна знања о писму уопште; има основна знања о правопису уопште 

(етимолошки - фонолошки правопис; граматичка - логичка интерпункција; графема - слово); има основна знања о језицима у 

свету (језичка сродност, језички типови, језичке универзалије). Разуме основне принципе вођења дијалога; разуме појам 

говорног чина; разуме појам деиксе. Познаје одлике варијетета српског језика насталих на основу медијума и оних који су 

условљени социјално и функционално.  

2.СЈК.2.1.2. Зна основне особине дијалеката српског језика; зна основна правила екавског и (и)јекавског изговора; у 

једноставнијим случајевима пребацује (и)јекавску реч у екавски лик и обрнуто. Смешта развој књижевног језика код Срба у 

друштвени, историјски и културни контекст.  

2.СЈК.2.1.3. Познаје говорне органе и начин на који се гласови производе; зна да дели гласове по свим критеријумима; разуме 

појам фонеме; зна сва правила акценатске норме и уме да прочита правилно акцентовану реч; зна механизме фонолошки 

условљених гласовних промена (једначења сугласника по звучности и по месту творбе, сажимање и асимилацију вокала и 

губљење сугласника).  

2.СЈК.2.1.4. Има шира знања о врстама и подврстама речи; уме да одреди облик променљиве речи и да употреби реч у задатом 

облику; познаје појам морфеме; дели реч на творбене морфеме у једноставнијим случајевима и именује те морфеме; познаје 

основне начине грађења речи; примењује норму у вези с облицима речи у мање фреквентним случајевима.  

2.СЈК.2.1.5. Користи се свим синтаксичким могућностима српског језика; разликује безличне и личне реченице; анализира 

реченице грађене по различитим моделима; има шира знања о синтагми; препознаје основне врсте зависних предикатских 

реченица (типични случајеви); зна основно о напоредним односима, конгруенцији и негацији; разликује врсте независних 

предикатских реченица; разуме појам елипсе; има основна знања о употреби падежа и глаголских облика.  

2.СЈК.2.1.6. Има богат и уразноличен лексички фонд (укључујући и интелектуалну и интернационалну лексику и познавање 

најфреквентнијих интернационалних префикса и суфикса). Тај фонд употребљава у складу с приликом; види језик као низ 

могућности које му служе да изрази индивидуално искуство и усмерен је ка богаћењу сопственог речника; познаје 

хиперонимију/хипонимију, паронимију; разликује лексичке слојеве; познаје метонимију као лексички механизам.  

2. Област КЊИЖЕВНОСТ  

2. СЈК.2.2.1. Интерпретира књижевни текст увидом у његове интеграционе чиниоце (доживљајни контекст, тематско-мотивски 

слој, композиција, ликови, форме приповедања, идејни слој, језичко-стилски аспекти...).  

2.СЈК.2.2.2. Познаје књижевнотеоријску терминологију и књижевнотеоријска знања адекватно примењује у тумачењу 

књижевних дела предвиђених програмом.  
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2.СЈК.2.2.3. Разликује методе унутрашњег и спољашњег приступа у интерпретацији књижевноуметничког и књижевнонаучног 

дела и адекватно их примењује приликом разумевања и тумачења ових врста дела.  

2.СЈК.2.2.4. Уочава и образлаже поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевноуметничких и књижевнонаучних 

дела у оквиру школске лектире; процењује да ли је сложенији књижевнонаучни текст (аутобиографија, биографија, мемоари, 

дневник, писмо, путопис...) добро структуриран и кохерентан, да ли су идеје изложене јасно и прецизно; уочава стилске 

поступке у књижевноуметничком и књижевнонаучном тексту; процењује колико одређене одлике текста утичу на његово 

разумевање и доприносе тумачењу значења текста.  

2.СЈК.2.2.5. Образлаже основне елементе књижевности као дискурса у односу на остале друштвене дискурсе (нпр. 

присуство/одсуство приповедача, приповедни фокус, статус историјског и фиктивног итд.).  

2.СЈК.2.2.6. Приликом тумачења књижевноуметничких и књижевнонаучних дела из школског програма примењује знања о 

основним књижевноисторијским и поетичким одликама стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске 

књижевности.  

2.СЈК.2.2.7. Самостално уочава и анализира проблеме у књижевном делу и уме да аргументује своје ставове на основу 

примарног текста.  

2.СЈК.2.2.8. Активно користи препоручену и ширу, секундарну литературу (књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, 

теоријску) у тумачењу књижевноуметничких и књижевнонаучних дела предвиђених програмом.  

2.СЈК.2.2.9. На основу дела српске и светске књижевности развија читалачке вештине, способности и знања од значаја за 

тумачење и вредновање различитих књижевноуметничких и књижевнонаучних дела и за развијање језичког, литерарног, 

културног и националног идентитета; има изграђен читалачки укус својствен културном и образованом човеку.  

3. Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА  

2.СЈК.2.3.1. Говори у званичним ситуацијама, јавно и пред већим аудиторијумом о темама из области језика, књижевности и 

културе, користећи се књижевним језиком и одговарајућом терминологијом; учествује у јавним разговорима са више учесника; 

процењује слушаоца односно аудиторијум и обликује свој говор према његовим потребама и могућностима; има потребу и 

навику да развија сопствену говорну културу; с пажњом и разумевањем слуша теже излагање (нпр. предавање) с темом из језика, 

књижевности и културе; слуша критички, процењујући говорникову аргументацију и објективност.  

2.СЈК.2.3.2. Саставља сложенији говорени и писани текст (из језика, књижевности или слободна тема) користећи се описом, 

приповедањем и излагањем (експозицијом); у говореној или писаној расправи прецизно износи своје идеје и образлаже свој став; 

труди се да говори и пише занимљиво, правећи прикладне дигресије и бирајући занимљиве детаље и одговарајуће примере; 

уочава поенту и излаже је на прикладан начин; прецизно износи свој доживљај и утиске поводом књижевног или другог 

уметничког дела; сажето препричава сложенији књижевни текст и резимира сложенији књижевни и неуметнички текст на теме 

непосредно везане за градиво; пише извештај и реферат; примењује правописну норму у случајевима предвиђеним програмом.  

2.СЈК.2.3.3. Има способност и навику да у различите сврхе (информисање, учење, лични развој, естетски доживљај, забава...) 
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чита теже текстове (књижевноуметничке текстове, стручне и научнопопуларне текстове из области науке о језику и 

књижевности, текстове из медија); има изграђен читалачки укус својствен културном и образованом човеку; примењује сложене 

стратегије читања; бира стратегију читања која одговара сврси читања.  

2.СЈК.2.3.4. Разуме сложенији књижевни и неуметнички текст: препознаје његову сврху; проналази експлицитне и имплицитне 

информације; издваја информације према задатом критеријуму; издваја главне идеје; прати развој одређене идеје; пореди 

информације и идеје из двају или више текстова да би разумео одговарајући значењски или стилски аспект према задатом 

критеријуму; анализира и тумачи оне системе мотивације који се у књижевном делу јављају при обликовању (карактеризацији) 

ликова и изградњи догађаја (због бољег и потпунијег разумевања значења књижевног дела); тумачи (на нивоу разумевања) 

текстове ослањајући се на други текст/текстове.  

2.СЈК.2.3.5. Критички промишља сложенији књижевни и неуметнички текст: раздваја објективну чињеницу од ауторове 

интерпретације; процењује да ли је аутор текста неутралан или ангажован односно пристрастан, и образлаже своју процену; 

разликује експлицитне и имплицитне ауторове ставове; аргументовано вреднује да ли аутор сложенијег експозиторног или 

аргументативног текста погодног за обраду градива из језика и књижевности износи све потребне информације и да ли даје 

довољне и веродостојне доказе за то што тврди.  

2.СЈК.2.3.6. Процењује да ли је сложенији неуметнички текст погодан за обраду градива из језика и књижевности добро 

структуриран и кохерентан, да ли су идеје изложене јасно и прецизно; уочава стилске поступке у овим текстовима; процењује 

колико одређене одлике текста утичу на његово разумевање.  

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на напредном нивоу у свакој области.  

Напредни ниво 

1. Област ЈЕЗИК  

2.СЈК.3.1.1. Разуме да постоји тесна веза између језика и мишљења; јасан му је појам категоризације; познаје конверзационе 

максиме (квалитета, квантитета, релевантности и начина); разуме појам информативне актуализације реченице и зна како се она 

постиже; јасан му је појам текстуалне кохезије.  

2.СЈК.3.1.2. При подели речи на слогове позива се на правила; акцентује једноставније примере.  

2.СЈК.3.1.3. Има детаљнија знања о морфологији у ужем смислу и творби речи у српском језику (дели реч на творбене морфеме у 

сложенијим случајевима и именује те морфеме).  

2.СЈК.3.1.4. Има детаљнија знања о употреби падежа и глаголских облика; уме да анализира компликованије реченице грађене 

по различитим моделима; познаје специјалне независне реченице; познаје различита решења у вези с конгруенцијом.  

2.СЈК.3.1.5. Има основна знања о речницима и структури речничког чланка.  

2. Област КЊИЖЕВНОСТ  

2.СЈК.3.2.1. Чита, доживљава и самостално тумачи књижевноуметничка и књижевнонаучна дела из обавезног школског 

програма, као и додатне (изборне) и факултативне књижевноуметничке и књижевнонаучне текстове; током интерпретације 
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поуздано користи стечена знања о стваралачком опусу аутора и књижевноисторијском контексту.  

2.СЈК.3.2.2. Влада књижевнотеоријском терминологијом и теоријска знања адекватно примењује у тумачењу 

књижевноуметничких и књижевнонаучних дела која су предвиђена школским програмом и других дела ове врсте различитих 

жанрова, изван школског програма.  

2.СЈК.3.2.3. У процесу тумачења књижевноуметничког и књижевнонаучног дела, одабира, примењује и комбинује адекватне 

методе унутрашњег и спољашњег приступа.  

2.СЈК.3.2.4. Уочава и тумачи поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевноуметничких и књижевнонаучних 

текстова у оквиру школске лектире и изван школског програма; процењује и пореди стилске поступке у наведеним врстама 

текстова.  

2.СЈК.3.2.5. Разуме основне елементе књижевности као дискурса (пореди нпр. присуство/одсуство приповедача, приповедни 

фокус, статус историјског и фиктивног итд.) у односу на остале друштвене дискурсе и та сазнања употребљава у тумачењу 

књижевних дела.  

2.СЈК.3.2.6. Приликом тумачења и вредновања књижевноуметничких и књижевнонаучних дела примењује и упоређује 

књижевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске књижевности.  

2.СЈК.3.2.7. Самостално уочава и тумачи проблеме и идеје у књижевном делу и своје ставове уме да аргументује на основу 

примарног текста и литерарно-филолошког контекста.  

2.СЈК.3.2.8. У тумачењу књижевног дела критички користи препоручену и самостално изабрану секундарну литературу 

(књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, теоријску).  

2.СЈК.3.2.9. На основу дела српске и светске књижевности (у обавезном и сопственом избору) и секундарне литературе шири 

читалачка знања, примењује стратегије читања које су усаглашене са типом књижевног дела и са читалачким циљевима 

(доживљај, истраживање, стваралаштво); развија језички, литерарни, културни и национални идентитет.  

3. Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА  

2.СЈК.3.3.1. Дискутује о сложеним темама из језика, књижевности и културе; дискутује о смислу и вредностима књижевних 

текстова и о сврси и вредностима неуметничких текстова користећи стручну терминологију.  

2.СЈК.3.3.2. Излаже (у званичним ситуацијама, јавно и пред већим аудиторијумом) и пише о темама из области језика, 

књижевности и културе; има развијене говорничке (ораторске) вештине; претпоставља различите ставове аудиторијума и у 

складу с тим проблематизује поједине садржаје; препознаје и анализира вербалну и невербалну реакцију саговорника односно 

аудиторијума и томе прилагођава свој говор; слушајући говорника, процењује садржину и форму његовог говора и начин 

говорења.  

2.СЈК.3.3.3. Композиционо и логички складно пише стручни текст на теме из књижевности и језика, као и новински чланак.  

2.СЈК.3.3.4. Организује, класификује, уопштава и на сличан начин обрађује информације из књижевних и неуметничких текстова 

на основу задатог и/или самостално постављеног критеријума.  
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2.СЈК.3.3.5. Продубљено критички промишља сложенији текст: процењује колико сложенији експозиторни текст успешно 

преноси информације публици којој је намењен, уочавајући које информације недостају; издваја доказну грађу на којој аутор 

аргументативног текста заснива своје ставове и одређује средства којима их износи; запажа ауторове грешке у закључивању и 

сл.  

2.СЈК.3.3.6. Процењује стилске поступке у књижевном и неуметничком тексту; пореди стилске поступке у два сложена текста 

(или више њих); тумачи њихову улогу у остваривању естетских и значењских одлика наведених врста текстова.  

2.СЈК.3.3.7. Изграђује свест о себи као читаоцу - развија читалачку ауторефлексију (разуме улогу читања у сопственом развоју; 

има развијену, критичку свест о својим читалачким способностима...).  

НАПОМЕНА: Због преклапања у више наставних тема/модула  образовни стандарди ће бити прецизније одређени у оперативним 

(месечним)  плановима. 

Начин остваривања програма  

 

УВОДНА ОБЈАШЊЕЊА  

Зависно од разреда и садржаја годишњи фонд часова наставе овог предмета распоређен је тако да је за подручје књижевност издвојено око 60%, а 

за друга два (језик и култура изражавања) око 40% часова.  

У оквиру тог фонда планирани садржаји се обрађују са 70% часова. Осталих 30% часова предвиђено је за понављање, утврђивање, вежбање и 

систематизовање програма.  

Циљ и задаци чине целину и остварују се током четири године - систематски и континуирано - у свим предвиђеним програмско-тематским 

подручјима и видовима рада.  

Сви садржаји распоређени су по разредима, подручјима, областима и темама уз примену начела поступности, корелације, интеграције и 

примерености узрасту.  

Садржаји књижевности конкретизовани су по разредима, сегментима (књижевност и лектира), а обухватају књижевнотеоријско и 

књижевноисторијско проучавање књижевноуметничких дела и књижевности жанровски распоређених.  

Подручје језик обухвата изучавање језика као система. У садржаје овог подручја уграђени су елементи опште лингвистике и правописа.  

Подручје култура изражавања обухвата облике и врсте у области усменог и писменог изражавања (по разредима). У овој области планиране су 

говорне и писмене вежбе, домаћи задаци и писмени задаци, који треба да се раде наизменично ћирилицом и латиницом.  

Ради што успешније реализације бројних захтева и садржаја неопходна је и стална сарадња наставника српског језика и књижевности с 

наставницима других предмета (историје, сродних општестручних и ужестручних предмета), стручним сарадницима (школским библиотекаром - 

медијатекаром, педагогом, психологом) и органима (стручним активом и већима), родитељима ученика и међуопштинском (регионалном) 

просветно-педагошком службом; такође је корисна сарадња наставника и са одређеним институцијама (народном библиотеком, домом културе, 

биоскопом, локалним новинама, радио-станицом и др.).  
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Квалитет и трајност знања, умења, вештина и навика ученика у многоме зависе од принципа, облика, метода и средстава који се користе у 

образовно-васпитном процесу. Због тога савремена настава српског језика и књижевности претпоставља остваривање битних задатака и садржаја 

програма уз максимално могућу мисаону активност ученика (субјеката у настави), поштовање одређених дидактичких принципа (посебно: свесне 

активности ученика, научности, примерености, поступности, систематичности и очигледности), као и адекватну примену оних наставних облика, 

метода, поступака и средстава чију су вредност утврдиле савремена пракса и методика наставе српског језика и књижевности (пре свега: разни 

видови групног и индивидуалног рада примерени могућностима ученика, методе - дијалошка, текстуално-графичке демонстрације и самосталних 

радова ученика, средства - уџбеници, приручници, разне врсте текстова и графичких приказа, графофолије, наставни и други филмови, радио и 

телевизијске емисије и сл.). Избор одређених наставних облика, метода, поступака и средстава условљен је, пре свега, наставним садржајем и 

циљевима (образовним, васпитним и функционалним), које треба остварити на једном часу српског језика и књижевности.  

Редовна настава српског језика и књижевности изводи се у специјализованим учионицама и кабинетима за овај предмет, који треба да буду 

опремљени у складу са нормативима за средње стручне школе. Делимично, она се организује и у другим школским просторијама (библиотеци - 

медијатеци, читаоници, аудиовизуелној сали и сл.).  

У настави српског језика и књижевности користе се одобрени уџбеници и приручници и библиотечко-информацијска грађа од значаја за 

остваривање задатака и садржаја програма овог предмета, односно за систематско оспособљавање ученика за самостално коришћење разних 

извора сазнања у настави и ван ње.  

У односу на досадашњи, овај програм доноси извесне промене и новине, које треба имати у виду приликом планирања (глобалног и оперативног) 

и реализације предвиђених задатака и садржаја. Посебно су значајне ове промене и новине у програму: измењен је недељни и годишњи фонд 

часова у свим разредима средњих стручних школа као и начин расподеле предвиђеног годишњег фонда часова на поједине сегменте програма; 

обезбеђен је адекватнији однос између часова обраде и других типова часова: кориговани су циљ и задаци наставе; измењени су структура и 

садржаји подручја књижевност и језик; у програм је укључен садржај проучавања књижевног дела. Уведена је област лектире, укључени су нови 

аутори и наслови; одређени су основни књижевнотеоријски појмови који се усвајају током обраде одговарајућих дела: створени су предуслови за 

креативно испољавање наставника и прилагођавање васпитно-образовног рада различитим ситуацијама у пракси, као и за појачавање стваралачке 

сарадње наставника и ученика.  

 

КЊИЖЕВНОСТ  

Ово програмско-тематско подручје обухвата најзначајнија дела из српске и светске књижевности, која су распоређена у књижевноисторијском 

континуитету од старог века до данас.  

Од историјског континуитета одступа се само у поглављу увод у проучавање књижевног дела у И разреду и проучавање књижевног дела у ИВ 

разреду, као и у поглављу лектира.  

Програм И разреда је за почетак предвидео увод у проучавање књижевног дела (књижевнотеоријски приступ) како би се избегло нагло 

прелажење са тематског проучавања, карактеристичног за наставу овог предмета у основној школи, на проучавање историје књижевности, тј. 

изучавање књижевноуметничких дела у историјском контексту. Уз тај основни разлог треба имати у виду и друга преимућства оваквог приступа: 
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наставник ће стећи увид у књижевноисторијска знања која су ученици понели из основне школе. Та знања ће се систематизовати, проширити и 

продубити, чиме ће се остварити ваљанији пут за сложенији и студиознији приступ књижевним делима какав захтева програм књижевности у 

средњим стручним школама.  

Наставник српског језика и књижевности у средњим стручним школама треба да пође од претпоставке да је ученик у основној школи стекао 

основна знања:  

- из теорије књижевности: тема, мотив, фабула; лик, карактер; структура прозног књижевног дела; књижевни родови и врсте;основна 

језичкостилска изражајна средства; усмена и писана књижевност; структура лирске песме; стих, строфа, рима, ритам; структура драмског дела; 

дијалог, монолог, драмска врста, драма и позориште, филм, радио-драма, телевизијска драма;  

- из основа сценске и филмске културе: слика, реч, звук, филмска музика, ситуација, радња, јунаци филма, елементи филмског израза, филмске 

врсте, од синопсиса до сценарија; филм, телевизија, књижевност (сличност и разлике).  

Са стеченим знањима, која се у програму средњих стручних школа проширују и продубљују, ученик може активно да учествује у интерпретацији 

књижевног дела.  

Проучавање књижевног дела дато је, такође посебно место у ИВ разреду, када су ученици зрелији и способнији за упознавање слојевитије 

структуре књижевноуметничког дела и књижевних методологија.  

Интерпретативно-аналитички методички систем је основни вид наставе књижевности и њега треба доследно примењивати приликом упознавања 

ученика са изабраним књижевним делима која су предвиђена програмом. Наравно, не треба очекивати да се сва програмом предвиђена дела 

обрађују на нивоу интерпретације као најпотребнијег аналитичко-синтетичког приступа књижевном делу. Наставник треба да процени на којим 

ће делима радити интерпретацију, а на којим осврт, приказ или, пак, проблемско-стваралачки методички систем.  

Нема сумње да овакав програм књижевности у средњим стручним школама повремено тражи и примену експликативног методичког система када 

се мора чути наставникова реч, и то најчешће приликом давања информација о епохама које се проучавају, као и у свим другим ситуацијама у 

којима наставник не може рачунати на ученикова предзнања (на пример: основне информације о почецима писмености, да је његов говор модел 

правилног, чистог и богатог језика каквом треба да теже његови ученици).  

Књижевна дела из програма лектира имају равноправан третман са делима из обавезног програма књижевности и обрађују се по истом 

методичком систему. Треба напоменути да се из лектире која је дата по избору ученика и наставника не морају обрадити сви писци, већ 

књижевно дело оног писца за које се опредељују ученици и наставник.  

 

ЈЕЗИК  

Програм наставе језика у средњим стручним школама конципиран је тако да омогући ученицима стицање знања и о језику као друштвеној појави 

и о језику као систему знакова. Циљ је да ученици, поред знања о свом матерњем језику, стекну и опште лингвистичка односно 

социолингвистичка знања неопходна образованом човеку. Ова општа знања су функционално повезана са наставом матерњег језика. Главни део 

тих знања обрађује се у сегменту општи појмови о језику (на почетку програма за први и на крају програма за четврти разред). Као у уводном 

делу сегмента књижевни језик (у првом разреду) и сегменту језички систем и науке које се њиме баве; али се општи појмови обрађују и током 



Машинска школа „Радоје Дакић“ 2018 -2022. 

 

 

1798 

целе наставе - у вези са одговарајућим партијама о српском као матерњем језику. Инсистирање на једном теоријски и методички вишем нивоу 

изучавању језичких појава даје нови квалитет настави која обухвата и знања с којима су се ученици сретали у основној школи. Ова знања, поред 

своје општеобразовне вредности и значаја за олакшавање и побољшавање наставе српског језика, треба да послуже и лакшем савлађивању 

градива из страних језика.  

Део програма књижевни језик (први и други разред) вишеструко је значајан. Његовом реализацијом ученици треба да стекну знања и изграде 

одговарајуће ставове о српском књижевном језику и о значају књижевнојезичке норме и језичке културе. Овај део програма укључује и наставу о 

развоју књижевног језика.  

У сегменту програма посвећеног организацији и функционисању језичког система не обрађују се само чисто граматички аспекти језичког система 

већ се обухватају и функционални аспекти. Зато су, између осталог, у синтаксу унети и елементи лингвистике текста и граматике. Посебан је 

значај дат лексикологији (која се надовезује на део о творби речи), и то не само да би ученици стекли више знања о речничком благу свога језика 

него и да би развили правилан однос према разним појавама у лексици.  

У обради свих сегмената програма треба се надовезивати на знања која су ученици стекли током претходног школовања. Међутим, овде није реч 

о простом обнављању и утврђивању раније стечених знања, него о добијању целовите слике о српском језику, и као што је већ речено, о усвајању 

једног квалитативно вишег приступа проучавању језичке организације и језичких законитости.  

Веома је важно да се настава језика повеже са осталим деловима овог наставног предмета. Наиме, ова настава пружа лингвистичка знања која ће 

бити подлога за тумачење језика и стила књижевних дела, с тим што ова дела пружају и одговарајући материјал за уочавање естетске функције 

језика. С друге стране, настава језика се мора повезати и са наставом културе изражавања. Тиме ће лингвистичка знања (о акценатском систему, 

творби речи, лексикологији, синтакси итд.), као и проучавање правописа, допринети да ученици боље и поступније усвоје књижевнојезичку 

норму и да побољшају своје изражајне способности.  

 

КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА  

Вежбе у усменом изражавању треба у средњим стручним школама да дају одређени степен правилне артикулације, дикције, интонације, ритма и 

темпа у читању и казивању лирског, епског и драмског текста. Ове се вежбе, по правилу, реализују у току обраде књижевног текста на тај начин 

што ће наставник, директно, својим читањем, говорењем или уз помоћ снимка, анализирати одговарајуће елементе правилног усменог 

изражавања како би их ученици уочили. Стечена сазнања трансформишу се у вештине и умења на тај начин што ученици интерпретирањем 

књижевних текстова настоје да сами достигну одговарајући степен вештине и умења ове врсте. Стечене способности се даље увежбавају 

различитим облицима усменог изражавања ученика (извештавање, расправљање, реферисање и др.). Већина предвиђених облика ове наставе 

непосредно се укључује у наставу књижевности или примене за израду писмених састава.  

У првом разреду (делимично и у другом) веома је упутно да наставник ученицима демонстрира методологију израде писменог састава. У том 

смислу корисно је комбиновати индукцију и дедукцију. На одабраном узорку (расправа, извештај и др.) треба анализирати његову композицију, 

функцију одељака и остале елементе (примереност стила и сл.). Затим се ученицима може дати задатак да припреме грађу о једној теми, али да 

прикупљену грађу не обликују већ да се то уради на часу. Вежба у методологији израде писменог састава на основу прикупљене грађе требало би 
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да буде демонстрација целокупног поступка израде писменог састава: од анализе теме, одређивања њеног тежишта, селекције прикупљене грађе, 

распореда појединости с гледишта добре композиције, до обликовања грађе и рада на усавршавању текста. Рационализација наставе у овом послу 

постиже се на тај начин што ће узорак текста бити у вези с књижевним делом из програма за одређени разред.  

И диференцирање функционалних стилова ваља обављати на узорцима које је наставник одабрао. Да би ученик био оспособљен да свој језик и 

начин изражавања подеси врсти писменог састава (излагања), треба да напише конкретан састав (припреми излагање). Вежбе ове врсте треба 

понављати све док сваки ученик не буде оспособљен да се служи одређеним облицима изражавања. Да би се постигао већи наставни учинак, 

корисно је наћи неопходну психолошку мотивацију. Због тога ученике треба обавестити не само о коначном циљу који се жели постићи 

одређеним системом вежбања него и о сврсисходности појединих парцијалних вежбања која чине интегралну целину. Тако, на пример, ако су 

ученици обавештени да ће следећи писмени задатак бити у форми расправе или приказа, онда и конкретне вежбе треба да буду подређене том 

циљу. Наставник ће на одабраном моделу конкретног облика изражавања показати ученицима његове битне карактеристике, подразумевајући ту 

и примереност језика и стила. После тога ученици у форми домаћег задатка чине прве покушаје да самостално напишу састав одређене врсте. 

Читањем и коментарисањем домаћих задатака ученици се даље оспособљавају у писменом изражавању и овладавању одређеним врстама састава. 

Када је наставник стекао утисак да су сви ученици релативно овладали одређеном врстом писменог изражавања, утврђује час израде школског 

писменог задатка. Резултати таквог поступка показују се у школском писменом задатку, па се на основу њих планира даљи рад на усавршавању 

културе изражавања ученика. Ако више ученика не постигне одређени успех, цео се процес понавља.  

Оквирни број часова који је предвиђен за усмено и писмено изражавање означава укупно време, а не и број вежби у току наставне године 

(препоручује се организовање већег броја краћих вежби с прецизно одређеним циљевима).  

Током наставне године ученицима се дају писмени задаци (у складу са облицима и врстама наведеним у програму културе изражавања). По 

правилу, наставник је обавезан да прегледа и анализира задатке свих ученика. Одабрани задаци (не само најуспешнији) читају се и коментаришу 

на часу (делу часа). Поред писмених, у складу са захтевима програма, наставник даје ученицима и друге врсте конкретних домаћих задатака 

(усмених, практичних - примерених могућностима ученика и њиховој оптерећености разним обавезама).  

Израда школског писменог задатка, по правилу, траје један час. Изузетно, кад то поједини облици писменог изражавања изискују, израда задатака 

може трајати и дуже од једног часа.  
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Образовни профил:  Механичар моторних возила 

Предмет: Енглески језик 

Разред: Други 

Службени гласник РС-Просветни гласник: ("Сл. гласник СРС – Просветни гласник", бр. 6/90 i " Сл. гласник СРС – Просветни гласник", бр 

4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 

10/2009, 5/2010, 8/2010 - испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015 i 11/2016) 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 72 / / / 72 

Недељни 2 / / / 2 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ:   

Ученици: 

- развијају језичке вештине: слушање, читање, говор, писање у оквиру теме  

- активирају и развијају речник у оквиру теме 

- изражавају *комуникативне функције  у оквиру теме 

- стичу и примењују *знања о језику  у оквиру теме 

*  Комуникативне функције 

      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 
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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 изражавањеслагања и неслагања 

17. Тражење и давање дозволе 

18. Исказивање честитки 

19. Исказивање препоруке 

20. Изражавање хитности и обавезности 

21. Исказивање сумње и несигурности 

* Знања о језику 

ИМЕНИЦЕ   

Множина именица (бројиве и небројиве) 

Члан (одређени и неодређени у у ширем контексту)  

Заменички облици 

Заменице- личнезаменице у функцији објекта и субјекта, показне и односне заменице 

Детерминатори- показни, неодређени, присвојни 

Придеви- компарација,  

Бројеви-прости и редни 

Квантификатори 

ГЛАГОЛИ  

Обнављање обрађених глаголских времена  (Simple and continuous forms)   

Пасивне конструкције –садашње и прошло време 

Предлози и прилози за оријентацију у времену и простору 

Први и други кондиционал 

Модални глаголи: should, will,may must, might 

Going to и will- начини изражавања будућности. 

РЕЧЕНИЦА 

- Систематизација свих типова упитних реченица 

Директне и индиректна питања 

- Индиректни говор- рецептивно и продуктивно 
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- А) изјаве и питања- без промене глаголског времена 

- Б) молбе, захтеви, наредбе 

Индиректни говор само рецептивно 

А) изјаве са променом глаголских времена 

- одређене временске клаузе 

- сложене временске клаузе, узрочне клаузе, допусне клаузе    

Задаци: 

Оперативни задаци на нивоу језичких вештина  

СЛУШАЊЕ   Оспособљавање ученика за разумевање усменог говора. 

ЧИТАЊЕ   Оспособљавање ученика за функционално читање и разумевање различитих, узрасно и садржајно примерених врста текстова ради 

информисања, извршавања упутстава и остварења естетског доживљаја (читање ради личног задовољства).  

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

ПИСАЊЕ   Оспособљавање ученика за писање краћих текстова различитог садржаја. 

СОЦИОКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА   Стицање и овладавање социокултурним компетенцијама неопходним за писану и усмену употребу 

језика. 

МЕДИЈАЦИЈА И ПРЕВОЂЕЊЕ   У ситуацији када посредује између особа (вршњака или одраслих) које не могу да се споразумевају, у 

неформалним ситуацијама, сажимајући и делом преводећи,  ученик може да користи  усмену медијацију или писану медијацију и превођење. 

Активности наставника: 

-  Даје упутства и објашњења ученицима, бележи и благовремено обавештава ученике о њиховом напретку. 

Активности ученика: 

- Разуме разговетан говор или краћи текст о теми.  

- Учествује у разговору о теми. 

- Може да напише или каже кратке одговоре на питања из дате теме. 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  по 

теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Образовање и култура 

2.СТ.1.5.2 

2.СТ.2.5.2 

2.СТ.1.4.2 

2.СТ.2.4.2 

На крају наставне теме ученик ће 

бити у стању да: говори о 

школском животу, о будућности, 

да даје понуде и предлоге, 

Српски језик и 

књижевност 
22 11 11 
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2.СТ.1.2.5 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.1.4 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.4.4 

дискутује о друштвеним 

питањимаприча о правилима, 

пита и даје савете, и употреби 

граматичке јединице:will and 

going to, zero conditional, first 

conditional,may, might, will, 

expressing probability, second 

conditional, I wish, must, have to... ,   

примени знање стечено на 

часовима на конкретним 

примерима кроз вежбу, уз помоћ 

модела напише формално писмо . 

Ученик ће бити у стању да: на 

основу урађене контролне вежбе 

сагледа у којој мери је савладао 

наставне јединице обрађене и 

утврђене на  претходним 

часовима. 

2. Животне приче и догађаји 

2.СТ.1.5.2 

2.СТ.2.5.2 

2.СТ.1.4.2 

2.СТ.2.4.2 

2.СТ.1.2.5 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.1.4 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.4.4 

На крају наставне теме ученик ће 

бити у стању да: говори о успеху 

и спорту, највећим достигнућима 

у људској историји, изражава и 

оправдава своје мишљење, 

оправдава своја 

мишљења.препозна и употреби 

граматичке јединице:други 

кондиционал, past perfect,used to I 

wish verbs+prepositions ,   примени 

знање стечено на часовима на 

конкретним примерима кроз 

вежбу, уз помоћ модела напише 

аргументативни есеј. 

Српски језик и 

књижевност 

20 11 9 
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Ученик ће бити у стању да: на 

основу урађеног писменог задатка 

сагледа у којој мери је савладао 

наставне јединице обрађене и 

утврђене на  претходним 

часовима, на основу урађене 

исправке писменог задатка 

сагледа грешке које је правио и 

научи оно што није знао. 

3. Meдији 

2.СТ.1.5.2 

2.СТ.2.5.2 

2.СТ.1.4.2 

2.СТ.2.4.2 

2.СТ.1.2.5 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.1.4 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.4.4 

Ученик ће бити у стању да: на 

основу урађеног писменог задатка 

сагледа у којој мери је савладао 

наставне јединице обрађене и 

утврђене на  претходним 

часовима, на основу урађене 

исправке писменог задатка 

сагледа грешке које је правио и 

научи оно што није знао. 

На крају наставне теме ученик ће 

бити у стању да: разуме и 

дискутује о причама из новина, 

уради анкету, прича о филмовима, 

да саопштава и реагује на вести, 

да напише критику филма, да 

дискутује о друштвеним и 

еколошким питањима, опише 

процес; препозна и употреби 

граматичке јединице: reported 

speech, question tags, the passive, 

past, present, future simple, present 

perfect  примени знање стечено на 

часовима на конкретним 

Српски језик и 

књижевност 

20 10 10 
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примерима кроз вежбу. Ученик ће 

бити у стању да: на основу 

урађене контролне вежбе сагледа 

у којој мери је савладао наставне 

јединице обрађене и утврђене на  

претходним часовима. 

Ученик ће бити у стању да: 

сагледа у којој мери је савладао 

наставне јединице обрађене и 

утврђене на  претходним 

часовима. 

4. Језик струке 

2.СТ.2.2.5 

2.СТ.2.5.2 

2.СТ.2.3.5 

 

Ученик ће бити у стању да: 

прочита и преведе текстове о 

својој струци, одговори на питања 

о текстoвима обрађеним на  

часовима чија је тема језик 

струке, преприча текстове, 

употреби речи везане за језик 

струке у конкретним примерима. 

Српски језик и 

књижевност 

10 5 5 

Начини 

оцењивања 

усменим путем, контролна вежба, писмени 

задатак, посматрање активности на часу 
                                                                     Укупно: 64 35 29 
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Образовни стандарди: 

 

• 2.СТ.1.5.2 Саставља кратке, разумљиве реченице користећи једноставне језичке структуре. 

• 2.СТ.2.5.2 Правилно разуме и користи већи број сложенијих језичких структура. 

• 2.СТ.1.4.2 Пише приватно писмо о аспектима из свакодневног живота (нпр. Описује људе, догађаје, места, осећања). 

• 2.СТ.2.4.2 У приватној преписци, тражи или преноси информације, износи лични став и аргументе 

• 2.СТ.1.2.5 Разуме кратке адаптиране одломке књижевних дела, и друге поједностављене текстове који се односе на 

цивилизацијске тековине, културу и обичаје свог и других народа. 

• 2.СТ.1.3.7 Излаже једноставне, блиске садржаје у вези са културом и традицијом свог и других народа. 

• 2.СТ.1.1.4 Схвата смисао прилагођеног аудио и видео записа у вези с темама из свакодневног живота (стандардни говор, 

разговетни изговор и спор ритам излагања 

• 2.СТ.1.4.4 Пише једноставне текстове према моделу, уз помоћ илустрација, табела, слика, графикона, детаљних 

упутстава. 

• 2.СТ.2.2.5 Проналази специфичне појединости у дужем тексту са претежно сложеним структурама, у коме се износе 

мишљења, аргументи и критике(нпр. новински чланци и стручни текстови). 

• 2.СТ.2.3.5 Излаже већ припремљену презентацију о темама из свог окружења или струке. 

•  

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

 

1. слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом који чита наставник или који ученици чују са звучих записа;. 

2. рад у паровима, малим и великим групама (мини-дијалози, игра по улогама, симулације,  итд.); 

3. мануалне активности (израда паноа, презентација, зидних новина, постера за учионицу или родитеље и сл.); 

4. дебате и дискусије примерене узрасту (дебате представљају унапред припремљене аргументоване монологе са ограниченим трајањем, док 

су дискусије спонтаније и неприпремљене интеракције на одређену тему); 
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Образовни профил:Механичар моторних возила 

Предмет:Физичко васпитање 

Разред: Други 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи  70   70 

Недељни  2   2 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ:  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 специфичним 

условима живота и рада. 

Посебни циљеви предмета: 

• 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. 

Задаци:  

Активности наставника: 

Уупознаје ученике са циљевима и исходима наставе / учења, планом рада и начинима оцењивања; даје информације о наставној јединици, 

демонстрира је, прати вежбање ученика, континуирано прати њихов рад и напредак и оцењује их , организује групна такмичења ученика 
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Активности ученика: 

Прате  усмено излагање наставника, прате презентовање градива и демонстрацију наставних јединица, вежбају, постављају питања, 

демонстрирају савладано градиво, учествују у групним такмичењима 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. 

Здравствена култураи физичка 

активност, као основа за 

реализовање постављених 

циљева и исхода;  

 

 

По завршетку теме ученик ће бити 

у стању да: 

• 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. 

Екологија, биологија 

2 2 / 

2. 

Развој моторичких и 

функционалних способности 

човека, као основа за 

реализовање постављених 

циљева и исхода 

 

По завршетку теме ученик ће бити 

у стању да: 

• Именује  моторичке 

способности које треба 

развијати, као и основна 

средства и методе за њихов 

развој; 

• Примени адекватна средства 

Екологија, биологија 

4 / 4 
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(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; 

3. 

Усвајање знања, умења и 

вештина из спортских грана и 

дисциплина као основа за 

реализовање постављених 

циљева и исхода 

Атлетика 

 

 

По завршетку теме ученик ће бити 

у стању да: 

•  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 

Екологија, биологија 

14 / 14 

4. 
Спортска гимнастика: 

(Вежбе на справама и тлу) 
 

По завршетку теме ученик ће бити 

у стању да: 

• Демонстрира  технику 

дисциплина из атлетике и 

гимнастике (вежби на справама 

и тлу) , поседује вештину, 

технику и тактику спортске 

игре као и вежбе из осталих 

Екологија, биологија 

10 / 10 
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програмом предвиђених 

садржаја 

5. 
Спортска игра (по избору) 

 
 

По завршетку теме ученик ће бити 

у стању да: 

• 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 

Екологија, биологија 

34 / 34 
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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 

активностимаи 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 
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у својим активностима. 

• Се правилно односи према 

окружењу у којме вежба, 

рекреира се и бави се спортом, 

што преноси у свакодневни 

живот; 

 Уведе пресеке, погледе, детаље 

6. 

Физичка, односно спортска 

активност: у складу са 

могућностима школе. 

 

 

По завршетку теме ученик ће бити 

у стању да: 

• Учествује на школском 

такмичењу и у систему 

школских спортских 

такмичења. 

 

6 / 6 

Начини 

оцењивања 

Праћење напретка ученика 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 

спортскимиграма  

Укупно: 70 2 68 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

 

• 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 позитиво 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 активнан опоравк 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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Облици наставе 

Предмет се реализује кроз следеће облике наставе: 

• теоријска настава (4часа) 

• мерење и тестирање (8 часова) 

• практична настава ( 58 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, пориступ 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. 

   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 фаспитање дозвољена је истовремена реализација часа  

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. 
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• 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 (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 редопвне наставе школа у току школске године организује: 

- Два целодневна излета са пешачењем 

- Iразред до 12км (укупно у оба правца); 

- IIразреддо 14 км (укупно у оба правца); 

- IIIразредdo 16  km(укупно у оба правца); 

- Два кроса : јесењи и пролећни 

- Стручно веће наставника физичког васпитања утврђује програм и садржајизлета, 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 организаторових такмичења. 
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Образовни профил: Механичар моторних возила 

Предмет: Математика 

Разред: Други 

Службени гласник РС-Просветни гласник:  5 / 2017. године.  

 

Годишњи и недељни фонд часова  

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 70 / / / 70 

Недељни 2 / / / 2 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ наставе математике је да ученици усвоје знања, развију вештине, формирају ставове потребне за схватање појава и законитости у природи, 

решавање разноврсних задатака из струке и свакодневног живота, наставак математичког образовања и самообразовања и развијање личности 

ученика. 

Задаци наставе математике су: 

- 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 простори разумевање узајамних односа геометријских фигура; 

- Развијање систематичности, уредности, прецизности, темељности, истрајности, критичности у раду; 

- Оспособљавање за примену стечених знања како у математици тако и у осталим предметима; 

- Формирање математичке културе која подразумева свест о универзалности и примени математике и математичког начина мишљења; 

- Развијање способности потребних за решавање проблема и нових ситуација у процесу рада и свакодневном животу. 

Активности наставника: 

- редовно пратити рад и залагање ученика на часу, 

- водити рачуна о индивидуализацији приступу ученику, 

- подстицати ученике да опажају, примењују, препознају, упоређују, изводе закључке,  повезују знања са другим областима и другим 

предметима, решавају проблеме, практично примењују омогућити подстицајну средину за рад и учење, 

- охрабрује, помаже и подстиче ученике, 

- инсистирати на систематичности у раду и поштовању принципа и правила рада, 
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- инсистирати на практичној примени стечених знања, 

- оцењивањем мотивисати ученике за учење, 

- оцењивањем проценити ниво постигнућа ученика. 

Активности ученика: 

- активан приступ при излагању новог градива и изради задатака на часу, 

- практична примена стечених знања, 

- активно учешће у раду, 

- самопроцењивање напретка, 

- навести очекиване активности ученика с обзиром на тему ( запажа, упоређује, примењује, повезује, решава проблем, организује, повезује 

знања са другим областима, ослања се на претходно искуство.... ). 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по теми 

/модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. 
Тригонометрија 

правоуглог троугла 
 

- 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 

примени их на одређивање  вредности 

осталих тригонометријских функција 

када је позната једна од њих 

- наведе вредности тригонометријских 

функција карактеристичних углова (од 

0°,30° , 45° , 60°, 90° ) и  прочита 

вредности за остале оштре углове са 

калкулатора  и обрнуто (одређује оштар 

угао ако је позната вредност 

Стручни 

предмети 
9 4 5 
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тригонометријске функције)  

- примени елементе тригонометрије 

правоуглог троугла на решавање 

практичних проблема 

2. 
Степеновање и 

кореновање 

2.МА.1.1.2. 

2.MA.2.1.5. 

- 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 

Физика 

,стручни 

предмети 

14 6 8 

3. 
Функција и график 

функције 
2.МА.1.3.3. 

- 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; 

Физика, 

,стручни 

предмети 

6 2 4 

4. 
Квадратна једначина и 

квадратна функција 
2.МА.1.1.6. 

- 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 

Физика,механи

ка, стручни 

предмети 

16 6 10 
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једначине 

- растави квадратни трином  

- скицира и анализира график квадратне 

функције (прочита нуле функције, 

максимум или минимум, интервале 

монотоности) 

5. Полиедри и обртна тела 

2.МА.1.2.2. 

2.МА.1.2.3. 

2.МА.2.2.2. 

 

- 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 и пирамиде 

(једноставнији задаци) 

- примени одговарајуће формуле и 

израчуна површине и запремине правог 

ваљка, купе и лопте 

- одреди површину једноставних равних 

пресека тела 

Физика, 

,стручни 

предмети 

11 4 7 

6. 
Низови 

 
2.МА.1.3.1. 

- 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 

Физика, 

стручни 

предмети 

6 3 3 
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7. 
Писмени задаци са 

исправком 
   8 / 8 

Начини оцењивања 

1. усмену проверу знања, 

2. писмене задатке, 

3. контроолне вежбе, 

4. посматрање активности 

на часу. 

Укупно:: / 70 25 45 

 

Образовни стандарди: 

2.МА.1.1.2. Израчунававредност бројевног израза у коме се појављују сабирање, одузимање, множење, дељење, степеновање и кореновање и при 

томе по потреби користи калкулатор или одговарајући софтвер. 

2.MA.2.1.5. Трансформише алгебарске изразе. 

2.МА.1.3.3. Анализира графички представљене функције (одређује нуле, знак, интервале монотоности, екстремне вредности и тумачи их у 

реалном контексту). 

2.МА.1.1.6. Решава једноставне проблеме који се своде на линеарне неједначине и једноставне квадратне неједначине. 

2.МА.1.2.2. Израчунава и процењује растојања, обиме и површине геометријских фигура у равни користећи формуле. 

2.МА.1.2.3. Израчунава и процењује површине и запремине геометријских тела у простору, користећи формуле. 

2.МА.2.2.2. Уочава равне пресеке геометријских фигура у простору и рачуна њихову површину. 

2.МА.1.3.1. Препознаје правилност у низу података (аритметички и геометријски низ,...), израчунава чланове који недостају, као и суму коначног 

броја чланова низа. 

Начин остваривања програма :  

Настава се изводи са целим одељењем у учионици . 

Поред обавезних писмених  задатака реализују се и писмене провере знања у облику тестова и контролних вежби.  

У реализацији садржаја програма  

поред традиционалних метода  дијалошка са фронталним  

обликом рада  комбинују се и различите методе активног учења ,учење кроз пажљиво  

конструисане активности, учење кроз рад, извршавање задатака и личну акцију  

која треба да доведе  до постављених исхода на основу којих се врши вредновање рада ученика. 
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Образовни профил: Механичар моторних возила 

Предмет: Екологија и заштита животне средине 

Разред: Други 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 35 / / / 35 

Недељни 1 / / / 1 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ наставе екологије и заштите животне средине је да ученици развију еколошку и језичку писменост, да развију способности, вештине и 

ставове корисне у свакодневном животу и раду, да развију мотивацију за учење и интересовања за екологију као науку уз примену концепта 

одрживог развоја, етичности и права будућих генерација на очувану животну средину. 

Задаци наставе екологије и заштите животне срединесу да ученици: 

-усвоје наставне садржаје екологије и заштите животне средине са научног аспекта као основ за професионални развој и  наставак школовања; 

-разумеју опште законитости које владају у природи и прихвате их као основ за формирање сопствених и општих норми понашања према средини 

у којој живе; 

-стекну способност интегративно-мултидисциплинарног приступа наставним садржајима; 

-развију способност посматрања, уочавања, упоређивања и анализирања; 

-развију способност критичког мишљења и решавања проблема; 

-развију способност за писану и вербалну комуникацију на матерњем језику у екологији као науци; 

-развију функционална знања из екологије и заштите животне средине; 

-развију способност коришћења информационих технологија; 

-разумеју значај (органске) производње; 

- развију способност за рад у тиму, самовредновање, самостално презентовање резултата рада и вршњачко учење; 

-прихвате да су очување природе и заштита животне средине, поштовање и чување националне и светске културне баштине, одговорно 

коришћење природних ресурса и заштита животиња њихови приоритетни задаци; 

- развију свест о важности здравља и практикују здраве стилове живота; 

-развију толерантно, хумано понашање без обзира на националне, религијске, полне и друге разлике међу људима;  
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-формирају радне навике и одговоран однос према раду; 

-оспособе се за самостално целоживотно учење.  

Активности наставника: 

-Посредовање између ученика и градива, 

-Вођење процеса учења, 

-Предавањем упознати ученике са цитологијом, генетиком, развићем човека, физиологијом, анатомијом и репродуктивним здрављем човека, 

-Усмеравати ученике на коришћење различитих извора информација, како за актуелно градиво, тако и за целоживотно учење, 

-Идентификовати и пратити напредак у учењу и постигнућима ученика, 

-Оцењивањем проценити ниво постигнућа ученика 

Активности ученика: 

-Коришћење претходних знања и искустава и повезивање са новим садржајима, 

-Активно учашће у процесу учења кроз самостално проналажење информација из различитих извора, 

-Уочавање,  дефинисање и решавање проблема, 

-Индивидуални и групни рад на текстовима из дате области, 

-Јавно саопштавање о неком садржају,  

-Аргументовано дискутовање о проблему из области,  

-Израда пројектхих задатака 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  по 

теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Основни појмови екологије 

2.БИ.1.4.1 

2.БИ.1.4.2 

2.БИ.2.4.1 

2.БИ.2.4.2 

2.БИ.3.4.2 

-дефинише предмет истраживања и 

значај екологије 

-објасни структуру екосистема 

-објасни процесе који се одигравају у 

екосистему 

-анализира међусобне односе 

организама у ланцима исхране 

-објасни сруктуру биосфере 

-анализира биогеохемијске циклусе у 

биосфери 

географија 

хемија 

8 5 3 
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-утврђује значај биодиверзитета за 

опстанак живота на земљи 

2. 
Животна средина и одрживи 

развој 

2.БИ.1.4.3 

2.БИ.1.4.4 

2.БИ.2.4.3 

2.БИ.2.4.4 

2.БИ.3.4.3 

-наведе изворе загађивања животне 

средине 

-анализира врсте загађивања свог 

непосредног окружења 

-процени последице загађивања 

животне средине 

-објасни значај одрживог развоја 

-наведе узроке нестајања биљних и 

животињских врста на територији 

Србије 

-испољи одговоран однос према 

домаћим животињама, крзнашицама 

и осталим угроженим животињским и 

биљним врстама 

-процени последице глобалних 

климатских промена 

географија 

информатика 

17 11 6 

3. Еколошка култура 

2.БИ.1.5.1 

2.БИ.1.5.3 

2.БИ.1.5.4 

2.БИ.2.5.1 

2.БИ.2.5.2 

2.БИ.2.5.3 

2.БИ.2.5.4 

2.БИ.3.5.4 

-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  

 

10 7 3 
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-протумачи утицаје стреса, буке, 

психоафективних супстанци, брзе 

хране и физичке активности на 

здравље човека 

Начини 

оцењивања 

Евидентирање и оцењивање ученика путем 

усмене  и писмене провере знања, 

тестирања, израде презентација и 

пројеката 

Укупно: 35 23 12 

 

Образовни стандарди: 

• 2.Б.И.1.4.1. Познаје основне еколошке појмове и разуме њихово значење (животна средина, станиште,  биотоп, животна 

заједница- биоценоза, популација, еколошка ниша, еко-систем, биодиверзитет, биосфера). 

• 2.Б.И.1.4.2. Познаје основне законитости и принципе у екологији и ослањајући се на те принципе уме да објасни основне 

процесе у екосистему. 

• 2.Б.И.1.4.3.Схвата значај биодиверзитета и своју личну одговорност за заштиту природе и биодиверзитета. 

• 2.Б.И.1.4.4. Познаје утицаје људског деловања на животну средину, основне мере заштите животне средине и разуме 

значај тих мера. 

• 2.Б.И.1.5.1. Познаје основне заразне болести, њихове изазиваче, одговарајуће мере превенције и личне мере хигијене; 

разуме основне узрочно-последичне односе у овој области. 

• 2.Б.И.1.5.3. Уме да идентификује елементе здравог начина живота и у односу на њих уме да процени сопствене животне 

навике. 

• 2.Б.И.1.5.4. Уме да општа знања о променама у адолесценцији повеже са сопственим искуствима (посебно  у вези са 

репродуктивним здрављем). 

• 2.Б.И.2.4.1. Разуме на који начин поједини фактори неживе и живе природе утичу на организме (механизми дејства 

абиотичких и биотичких фактора). 

• 2.Б.И.2.4.2. Зна да објасни како различити делови екосистема утичу један на други, а посебно у односу на циклусе 

кружења најважнијих елемената. 

• 2.Б.И.2.4.3. Зна које се мере могу применити  и на основу којих критеријума, у заштити природе и биодиверзитета. 

• 2.Б.И.2.4.4. Зна механизме штетног дејства загађујућих материја на медијуме животне средине, последице загађивања по 

живи свет, као и мере за њихово отлањање. 

• 2.Б.И.2.5.1. Зна које су и како се примењују колективне хигијенске мере и разуме смисао тих мера. 
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• 2.Б.И.2.5.2. Зна које мере да примени и на који начин како би отклонио  или умањио дејство штетних чинилаца спољашње 

средине који су утицали на развој болести. 

• 2.Б.И.2.5.3. Критички анализира позитивне и негативне утицаје различитих животних стилова на здравље. 

• 2.Б.И.2.5.4. Зна који су критеријуми ризичног понашања  и уме да препозна  ситуације које носе такве ризике. 

• 2.Б.И.3.4.2. Разуме функционисање екосистема посебно токове материје и енергије у екосистему, као и развој и еволуцију 

екосистема. 

• 2.Б.И.3.4.3. Разуме и критички анализира конфликт између потреба економско-технолошког развоја људских заједница  и 

потреба очувања природе и биодиверзитета. 

• 2.Б.И.3.5.4. Разуме механизме којима ризични облици понашања,  дуготрајна изложеност јаким негативним емоцијама и 

стрес доводе до развоја болести (односно поремећаја психичког стања и здравља личности).  

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

 

Реализацији програма претходи  добро планирање и израда глобалног (годишњег) и оперативних (месечних) планова рада. 

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

Предмет се реализује кроз комбинацију различитих облика наставног рада и врста наставе (дидактичких модела) усклађених са програмским 

садржајима, циљевима и задацима наставе  екологије и заштите животне средине. 

За реализацију еколошких садржаја примењиваће се проблемски, програмирани модел наставе. Предвиђене пројектне активности реализовати 

тимском наставом и радом у паровима. За реализацију програма неопходно је да школа обезбеди минимум наставних средстава, паметну 

таблу или рачунар, пројектор и видео бим. 

Учениково успешно савладавање нставних садржајаподразумева правилно одређивање нивоа вспитно-образовних захтева: ниво 

обавештености, ниво разумевања и ниво примене.  

На нивоу обавештености ученици треба да познају основне појмове и принципе екологије и концепта одрживог развоја. 

На нивоу разумевања ученици треба да исказују критички однос према проблемима загађивања, деградације и заштите животне средине, 

прихвате концепт одрживог развоја,етичности и права будућих генерација на очувану животну средину. 

На нивоу примене ученици треба да стечена знања из екологије, заштите, унапређивања животне седине и одрживог развоја примене у 

решавању проблема из ове области и показују одговоран однос према природи, њеној заштити и унапређивању. 

Савремени наставни процес захтева од наставника пуну ангажованост и перманентан рад на личном стручном усавршавању кроз похађање 

адекватних семинара као праћење савремене научне, стручне и методичке литеразуре. 
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Образовни профил: Техничар за компјутерско управљање 

Предмет: Грађанско васпитање 

Разред: Други 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 37 / / / 37 

Недељни 1 / / / 1 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ: Циљ ове радионице је да ученици науче да анализирају и схвате избор проблема.  

Задаци: Развијање способности за анализирање и избор проблема 

 

Ред. 

број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  по 

теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1 

Права и одговорности Основни 

појмови Потребе и права Права и 

правила у учионици, Права и 

закони 

 

-да ученици разумеју природу и начин 

успостављања друштвених, етичких и 

правних норми и правила и њихову важност 

за заједнички живот; 

-Да се ученици уведу у разумевање појма 

права и упознају са Конвенцијом о правима 

детета и другим међународним документима 

која се баве људским правима; 

-да ученици науче врсте права и разумеју 

односе међу правима и узајамност права и 

одговорности; 

-да се код ученика развије осетљивост за 

Социолигија 

8 8  
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кршење права, спремност за заштиту 

сопствених и права других и науче технике 

залагања за остваривање права детета; да се 

ученици подстакну и оспособе за активну 

партиципацију у животу школе; 

2 
Међународни документи о 

заштити права 
 

-да ученици разумеју природу и начин 

успостављања друштвених, етичких и 

правних норми и правила и њихову важност 

за заједнички живот; 

-Да се ученици уведу у разумевање појма 

права и упознају са Конвенцијом о правима 

детета и другим међународним документима 

која се баве људским правима; 

-да ученици науче врсте права и разумеју 

односе међу правима и узајамност права и 

одговорности; 

Социолигија 

8 8  

3 

Планирање и извођење акција у 

корист права 

-Сагледавање промена 

-Партиципација у школи 

-Избор проблема I и  II 

-Како решити проблем I и  II 

-Израда плана акције I и II 

-Анализа могућих ефеката акције 

-Приказ и анализа групних радова 

-Планирање и извођење акција 

  

Социолигија 

16 16  

4 
Анализа и евалуација.Шта носим 

са собом 
  

 
5 5  

Начини 

оцењивања 
 Укупно: 37 37  
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Образовни профили: Техничар за компјутерско управљање 

Предмет: Верска настава –Православни катихизис 

Разред: Други 

Службени гласник РС - Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 37 \ \ \ 37 

Недељни 1 \ \ \ 1 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ: верске наставе у другом разреду је изграђивање свести код ученика да је лична заједница човека са Богом и са другим човеком основ 

постојања, као личности и природе човека, тако и постојања природе уопште. Ово гледиште треба утемељити најпре на учењу Православне Цркве 

о Богу који је један али у исто време и тројичан - заједница личности Оца са Сином и Светим Духом, а затим и на људском искуству личности. 

Задаци: у настави православног катихизиса (веронауке) су да код ученика: 

развије отвореност и однос према Богу као Другој и другачијој Личности у односу на нас, као и отвореност и однос према другом човеку као 

икони Божјој, личности, такође, другачијој у односу на нас, те да се између ове две релације оствари узајамно зависна веза (свест о заједници); 

развије способност за постављање питања о целини и најдубљем смислу постојања човека и света, људској слободи, животу у заједници, 

феномену смрти, односу са природом која нас окружује и друго, као и за одговарање на питања у светлу православне хришћанске вере и искуства 

Цркве; 

изгради способност дубљег разумевања и вредновања културе и цивилизације у којој живе, успона и падова у историји човечанства, као и 

достигнућа у разним областима стваралаштва (при чему се остварује комплементарност са другим наукама); 

помогне у одговорном обликовању заједничког живота са другим, у изналажењу равнотеже између властите личности и заједнице, у остварењу 

сусрета са светом (са људима различитих култура, религија и погледа на свет, са друштвом, са природом) и са Богом; најзад, 

изгради уверење да је свет и све што је у њему, створен за вечност, да су сви створени да буду причасници вечног живота, те да се из те 

перспективе код ученика развије способност разумевања, преиспитивања и вредновања сопственог односа према другом човеку као 

непоновљивом бићу и према творевини Божјој и изгради спремност на покајање. 

Активности наставника: 

Излаже наставну јединицу усмено, презентује градиво презентацијом, прати рад ученика, припрема наставне материјале, саставља задатке за рад, 

прати рад ученика, процењује њихове активности и постигнућа и оцењује их. 
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Активности ученика: 

Прате  усмено излагање наставника, прате презентовање градива и наставних јединица, вежбају са припремљених наставних материјала, 

постављају питања, презентују  савладано градиво. 

 

Ред. број 

теме/мод

ула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Увод  

Ученик ће моћи да сагледа садржаје 

којима ће се бавити настава 

Православног катихизиса у току 2. 

године средњошколског образовања; 

моћи да уочи какво предзнање градива 

Православног катихизиса има из 

обрађеног у претходном разреду; бити 

мотивисан да похађа часове 

православног катихизиса 

 

1 1 0 

2. Стварање света и човека  

Ученик ће моћи да интерпретира учење 

Цркве о стварању света;  моћи да 

објасни да је човек икона Божја зато 

што је слободан; моћи да објасни да је 

човек подобије Бога зато што је 

способан за заједницу; моћи да објасни 

да је Бог створио свет са циљем да 

вечно живи у заједници са Њим; бити 

подстакнут да просуђује о смислу 

постојања човека и света; моћи да 

разликује особености створеног и 

нествореног; моћи да развија 

одговорност за сопствени живот и 

живот других; моћи да преиспитује и 

вреднује сопствени однос према Богу, 

Српски језик 

и књижевност 

Историја 

Ликовна 

култура 

Музичка 

култура 

Екологија 

Грађанско 

васпитање 

7 5 2 
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другом човеку и према творевини 

Божјој 

3. Прародитељски грех  

Ученик ће моћи да објасни у чему се 

састоји прародитељски грех; моћи да 

сагледа последице прародитељског 

греха и начин њиховог превазилажења; 

моћи да објасни каква је улога човека у 

остваривању назначења света; моћи да 

просуди о важности учествовања у 

литургијском сабрању за сопствено 

спасење; бити подстакнут да се 

одговорније односи према природи; 

моћи да стекне увид у личну 

одговорност за своје поступке; моћи да 

уочи значај покајања за своје спасење. 

Српски језик 

и књижевност 

Историја 

Ликовна 

култура 

Музичка 

култура 

Екологија 

Грађанско 

васпитање 

7 6 1 

4. 

Свештена историја 

спасења (од Адама до 

Израиља) 

 

Ученик ће моћи да уочи да се Бог у 

Старом и Новом Завету открива као 

личност и да позива човека у заједницу 

са Њим; моћи да, на примеру Каина и 

Авеља, закључи да је свако убиство – 

братоубиство; моћи да, на примеру 

Ноја, схвати значење појма праслика 

Христа и Цркве као места спасења; 

моћи да, на примеру Вавилонске куле, 

схвати да ни једна људска заједница 

мимо Бога не води остварењу 

човековог назначења; моћи да разуме 

да је откривење Аврааму почетак 

остваривања Цркве у историји; бити 

свестан да је за богопознање неопходан 

личан сусрет са Богом; моћи да разуме 

да је обећање потомства дато Аврааму 

Српски језик 

и књижевност 

Историја 

Ликовна 

култура 

Музичка 

култура 

Екологија 

Грађанско 

васпитање 

6 6 0 
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духовног карактера. 

5. 

Свештена историја 

спасења (од Мојсија до 

Христа) 

 

Ученик ће знати да је старозаветна вера 

– вера у једнога Бога; моћи да објасни 

нека од старозаветних пророштава која 

су се остварила у личности Христовој; 

моћи да наведе који старозаветни 

догађаји јесу праслика Сина Божјег и 

новозаветне Цркве. моћи да повезује 

догађаје старозаветне и новозаветне 

историје; моћи да уочи разлику између 

уобичајеног значења речи пророк и 

њеног библијског смисла; моћи да, на 

примеру пророчке делатности, увиди 

значај старања о социјално угроженим 

категоријама друштва; моћи да схвати, 

на примеру Израиља, да Црква има 

наднационални карактер; моћи да 

упореди Десет заповести са Христовим 

заповестима о љубави; знати да је 

месијанска идеја присутна током 

старозаветне историје; моћи да 

промишља о сопственом месту у 

историји спасења;. 

Српски језик 

и књижевност 

Историја 

Ликовна 

култура 

Музичка 

култура 

Екологија 

Грађанско 

васпитање 

10 6 4 

6. Старозаветна ризница  

Ученик ће моћи да се, подстакнут 

примерима, смелије суочи са грехом 

самооправдавања и сваким грехом, 

уопште; моћи да уочи у којој мери је 

напредовао и савладао градиво 

Православног катихизиса2. разреда 

средње школе. 

Српски језик 

и књижевност 

Историја 

Ликовна 

култура 

Музичка 

култура 

Екологија 

Грађанско 

6 3 3 
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васпитање 

Начини 

оцењивања 

Усмено испитивање,  

писмено испитивање, 

посматрање понашања  ученика 

Укупно: 37 27 10 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

Катихизација (веронаука, изучавање истине вере) јесте литургијска делатност. То значи да је она заједничко дело катихете (вероучитеља) и 

његових ученика. Свака истина вере предаје се и преноси као реалност самога живота, као опис искуства, првенствено као реалност живота у 

Цркви и опис њеног искуства. Нема и не може бити апстрактних истина и аксиома. Катихеза ("веронаука") не постоји ради гомилања података и 

информација или у служби теоретског "знања о вери" него као мистагогија, увођење у праксу живота и отварање могућности да ученик и лично 

усвоји искуство Цркве кроз слободно учешће у њеном животу, првенствено у њеној Литургији. 

Наставни процес ће имати свој пуни смисао и успех заједничким учешћем катихете (вероучитеља) и његових ученика у Литургији и у свим 

облицима и изразима живота у Цркви. 

Катихета (вероучитељ) дужан је да помогне својим ученицима да превазилазе неповерење према другима и да се истовремено ослобађају 

претеране и нездраве заокупљености собом и својим стварним и привидним проблемима. Часови катихизиса (веронауке) биће, следствено, 

усмерени на изграђивање поверења, љубави и заједништва међу ученицима у одељењу и у школи, као и у односу према људима уопште. 

Развијање овакве животне оријентације код ученика биће праћено и неговањем осећања одговорности за животну средину и за природу као 

целину. 

Притом ученици треба да осете да остваривање јединства са другима нипошто не значи опасност по њих, понајмање пак значи укидање личне 

различитости и особености. Напротив: прихватајући једни друге и показујући узајамну љубав, млади - и сви људи - истовремено чувају, поштују 

и унапређују своју и туђу личност, односно личну самосвојност сваког појединца. 

У складу са оваквим циљем наставног процеса, при обради наставних јединица - заступљеној и овде, као и у основној школи, првенствено на 

динамичан начин и дијалошким методом - треба ставити нагласак више на доживљајно, а мање на сазнајно, више на формативно, а мање на 

информативно. Циљ ће бити постигнут ако ученик, уз несебичну и ненаметљиву помоћ свога катихете, открије и себе и друге као непоновљиву 

вредност, а свој животни програм дефинише као трајни подвиг прихватања и поштовање других, стицања поверења и љубави према њима. 

Притом би он спонтано препознао Цркву као простор остваривања личности и заједнице, а једног у Тројици Бога као извор и пуноћу тога датог и 

задатог животно-вредносног програма. 
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Образовни профил: Механичар моторних возила 

Предмет: Машински елементи 

Разред: Први 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи  105   105 

Недељни  3   3 

 

Циљ и задаци предмета 

- Оспособљавање ученика да разликује карактеристичне машинске елементе и машинске делове, познаје принципе њиховог функционисања 

и намену 

- Овладају техничком документацијом и њеном применом у пракси 

- Да познаје основе  прорачуна и димензионисања машинских делова 

- Оспособљавање ученика да самостално мери и контролише геометријске величине машинских делова 

- Примењује стечена знања у металним и завареним конструкцијама 

- Развија смисао за тачност и прецизност и одговоран однос према раду 

-  

Активности наставника: 

 

- Излаже наставну јединицу усмено, презентује градиво презентацијом, демонстрира, прати рад ученика, модерира рад ученика, припрема 

наставне материјале, саставља задатке за рад, прати рад ученика, процењује њихове активности и постигнућа и оцењује их. 

-  

Активности ученика: 

 

- Прате  усмено излагање наставника, прате презентовање градива и демонстрацију наставних јединица, вежбају са припремљених 

наставних материјала, постављају питања, демонстрирају савладано градиво. 

 

 



Машинска школа „Радоје Дакић“ 2018 -2022. 

 

 

1833 

Ред. број 

теме/ модула 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 

Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  по 

теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. 

Стандардизација и 

толеранције 

 

 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

-објасни разлику између машинских делова и 

мешинских елемената 

-препозна различите врсте машинских делова и 

мешинских елемената 

-препозна стандардне машинске делове и 

мешинске елементе 

-користи каталоге стандардних машинских делова 

и елемената 

-разуме неопходност увођењња толеранција и 

остваривања налегања 

-мери и контролише димензије, облик, положај 

машинских делова 

-објасни ознаку налегања 

-објасни појмове напон, напрезање, степен 

сигурности, дозвољени  и критични напон 

 

Техничко цртање, 

основе техника 

мерења и контроле, 

основна 

аутомеханичарска 

пракса, мотори са 

унутрашњим 

сагоревањем, 

моторна возила, 

одржавање 

моторних возила 

20 10 10 

2. 

Раздвојиви и 

нераздвојиви 

спојеви 

 

 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

-објасни начине спајања два машинска дела од 

истих или различитих материјала 

-разликује врсте навоја 

-објасни ознаку навоја 

-формира завртањску везу, подешену и 

неподешену 

-користи различите алате и приборе за притезање 

завртањске везе 

-користи различите поступкеосигурања 

завртањске везе од појаве лабављења 

Техничко цртање, 

основе техника 

мерења и контроле, 

основна 

аутомеханичарска 

пракса, мотори са 

унутрашњим 

сагоревањем, 

моторна возила, 

одржавање 

моторних возила 

40 20 20 
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-изврши притезања код групних завртањских веза 

сагласно прописаном редоследу 

-разуме основе прорачуна завртањских веза 

-препозна различите врсте заварених спојева 

-објасни формирање пресованих спојева 

-објасни различите поступке за формирање цевне 

арматуре 

-објасни правилно формирање заптивног споја 

-препозна различите врсте опруга 

-објасни правилну уградњу опруга 

3. 

Елементи 

обртног 

кретања 

 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

-Разликује намену осовина и вратила 

-Разуме основне прорачуне осовина и вратила 

-изврши правилан избор клина 

-разликује врсте котрљајних и клизних лежаја, 

њихову намену и принцип уградње 

-објасни означавање лежаја 

-разликује врсте спојница, објасни њихову улогу 

и опише начине спајања 

Техничко цртање, 

основе техника 

мерења и контроле, 

основна 

аутомеханичарска 

пракса, мотори са 

унутрашњим 

сагоревањем, 

моторна возила, 

одржавање 

моторних возила 

22 11 11 

4. 
Преносници 

снаге 
 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

-Разликује врсте преносника снаге и њихове 

елементе 

-препозна врсту зупчастог пара 

-објасни основне геометријске и кинематске 

величине цилиндричних, конусних и пужних 

парова 

-Објасни ланчани пар 

Објасни ремени пренос (принцип рада, елементи, 

спајање и затезање) 

Техничко цртање, 

основе техника 

мерења и контроле, 

основна 

аутомеханичарска 

пракса, мотори са 

унутрашњим 

сагоревањем, 

моторна возила, 

одржавање 

моторних возила 

23 11 12 
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Начини 

оцењивања 

праћење остварености исхода, 

тестови знања, провера 

вештина, усмено излагање, 

самосталне вежбе, активност 

на часу 

Укупно: 105   

 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

- На почетку теме ученике упознати са циљевимњ и исходима наставе односно учења, планом рада и начинима оцењивања 

- Предмет се реализује кроз 105 часова вежби. 

- Одељење се дели на групе до 15 ученика приликом реализације наставе-вежби 

- Вежбе се реализују у специјализованој учионици 

- При реализацији наставе инсистиратио на систематичности и примени стечених знања у пракси, користити стручну литературу, користити 

стандарде, припремати потребне машинске делове и елементе за самосталне вежбе, пратити рад ученика на самосталним вежбама, користити  

савремена наставна средства и наставне  методе 

 Самосталне вежбе: 

1. Толеранције и налегања 

2. Мерење и контрола дужинских мера 

3. Очитавање ознаке навоја на цртежу 

4. Препознавање врсте завртњева, навртки и кључева 

5. Формирање завртањскњ везе ( подешена и неподешена) 

6. Одређивање момента притезања завртањске везе 

7. Препознавање врста заковица 

8. Формирање закованог споја 

9. Формирање заптивног цевног слоја 

10. Одређивање крутости опруге 

11. Одређивање стандардних димензија споја остварен клином 

12. Препознавање врсте котрљајних лежаја 

13.  Препознавање врсте спојница 

14. Одређивање преносног односа преносника снаге 

15. Одређивање осноних геометријских величина цилиндричног зупчастог пара 

16. Одређивање силе затезања ременог пара 
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Образовни профил: Механичар моторних возила 

Предмет:  Техничка физика 

Разред: Други 

Службени гласник РС-Просветни гласник:„Службени гласник РС“ бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 

 

 Годишњи и недељни фонд часова   

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 70 / / / 72 

Недељни 2 / / / 2 

 

Циљ и задаци 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; 

- Развијање свести о значају експеримента при упознавању, разумевању и проверавању физичких законитости; 

- Стицање способности за уочавање, формулисање и решавање једноставнијих проблема; 

- Схватање значаја физике за технику и природне науке; 

- Развијање способности и вештина за примену знања из физике у струци; 

- Стицање знања о природним ресурсима, њиховој ограничености и одрживом коришћењу; 

- Развијање правилног односа ученика према заштити, обнови и унапређењу животне средине; 

- Стицање основних сазнања о процесима и производима различитих технологија; 

- Развијање радних навика и одговорности. 

Активности наставника: 

- редовно пратити рад и залагање ученика на часу; 

- водити рачуна о индивидуализацији приступу ученику; 

- подстицати ученике да опажају, примењују, препознају, упоређују, изводе закључке,  повезују знања са другим областима и другим 

предметима, решавају проблеме, практично примењују омогућити подстицајну средину за рад и учење; 

- охрабрује, помаже и подстиче ученике; 

- инсистира на систематичности у раду и поштовању принципа и правила рада; 
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- инсистира на практичној примени стечених знања; 

- оцењивањем мотивише ученике за учење; 

- оцењивањем процењује ниво постигнућа ученика; 

Активности ученика: 

- активан приступ при излагању новог градива и изради задатака на часу; 

- практична примена стечених знања; 

- активно учешће у раду; 

- самопроцењивање напретка; 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова по 

теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Хидраулика и пнеуматика  

- Објасни појам хидростатичког 

притиска 

- Објасни Паскалов и Архимедов 

закон и наведе њихову примену 

- Познаје примену Бернулијеве 

једначине и једначине континуитета 

- Објасни примену хидрауличких и 

компресорских система 

Математика

, механика, 

термодинам

ика 

20 12 8 

2. Термодинамика  

- Објасни основне термодинамичке 

величине 

- Објасни промене стања гаса 

- Опише први и други принцип 

термодинамике 

- Објасни начин промене 

унутрашњеенергије 

- Опише принцип рада топлотних 

уређаја 

Математика

, механика 
20 12 8 
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3. Електростатика  

- Објасни појам наелектрисаних тела 

и Кулонов закон 

- Дефинише јачину, потенцијал 

електричног поља, напон 

- Дефинише електрични капацитет 

- Објасни појам једносмерне струје 

- Објасни Омов закон 

- Објасни први и други Кирхофов 

закон 

- Објасни магнетно поље, индукцију 

- Дефинише Фарадејев закон 

- Објасни самоиндукцију 

- Објасни разлику између једносмерне 

и наизменичне струје 

- Разликује елементе кола 

наизменичне струје 

- Схвати опасност од струјног удара 

Математика

, механика, 

ОЕТ 

30 20 10 

Начини оцењивања 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

1.усмену проверу знања 

2.писмену провера знања 

3. тестове знања 

 

Укупно: / 70 44 26 

 

Начин остваривања програма :  

Настава се изводи са целим одељењем у учионици . 

Поред обавезних писмених  задатака реализују се и писмене провере знања у облику тестова и контролних вежби.  

У реализацији садржаја програма  поред традиционалних метода  дијалошка са фронталним обликом рада  комбинују се и различите методе 

активног учења ,учење кроз пажљиво конструисане активности; учење кроз рад, извршавање задатака и личну акцију која треба да доведе  до 

постављених исхода на основу којих се врши вредновање рада ученика. 
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Oбразовни профил: Механичар моторних возила 

Предмет: Мотори са унутрашњим сагоревањем 

Разред: Други 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи / 105 / / 105 

Недељни / 3 / / 3 

 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ:циљ наставе наставног предмета Мотори са унутрашњим сагоревањем је оспособљавање ученика за разумевање начина рада давача и 

изврпних елемената, начина рада мотора СУС и његових система, мерење и контролисање геометријске тачности покретних и непокретних 

делова мотора и разводног механизма, упознавање ученика са алгоритмом расклапања и скапања система моторо 

 

Задаци: 

 

– стицање основних знања и њихова практична примена области давача и и звршних елемената 

– стицање основних знања и њихова практична примена области система мотора СУС 

 

Активности наставника: 

 

Излаже наставну јединицу усмено, презентује градиво презентацијом, демонстрира, прати рад ученика, модерира рад ученика, припрема наставне 

материјале, саставља задатке за рад, прати рад ученика, процењује њихове активности и постигнућа и оцењује их. 

 

Активности ученика: 

 

Прате  усмено излагање наставника, прате презентовање градива и демонстрацију наставних јединица, вежбају са припремљених наставних 

материјала, постављају питања, демонстрирају савладано градиво 
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Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 

Исходи по наставној 

теми/модулу 
Корелација 

Број 

часова  по 

теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Давачи и извршни елементи  

По завршетку модула ученик 

ће бити у стању да: 

- објасни начин рада давача и 

провери исправност 

- објасни начин рада извршних 

елемената и провери 

исправност 

Техничко цртање, машински 

материјали, техничка 

механика, машински 

елементи, техничка физика, 

основе технике мерења и 

контроле, основна 

аутомеханичарска пракса, 

одржавање мотора СУС, 

моторна возила, одржавање 

моторних возила 

42 30 12 

2. 
Системи мотора са унутрашњим 

сагоревањем 
 

По завршетку модула ученик 

ће бити у стању да: 

- објасни начин рада 

четворотактног ОТО и ДИЗЕЛ 

моора коришћењем модела 

- демонстрира поступак 

мерења и контролисања 

геометријске тачности 

покдретних и непокретних 

делова мотора и разводног 

механизма 

- објасни начин рада система 

за напајање горивом мотора 

кориишћењем модела 

- објасни начин рада система 

за хлађење мотора 

коришћењем модела 

- објасни начин рада система 

Техничко цртање, машински 

материјали, техничка 

механика, машински 

елементи, техничка физика, 

основе технике мерења и 

контроле, основна 

аутомеханичарска пракса, 

одржавање мотора СУС, 

моторна возила, одржавање 

моторних возила 
63 40 23 
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за подмазивање мотора 

коришћењем модела 

- расклопи системе мотора 

(систем за напајање мотора 

горивом, систем за паљење 

мотора, систем за 

подмазивање мотора, систем 

за хлађење мотора) 

- састави системе мотора 

(систем за напајање мотора 

горивом, систем за паљење 

мотора, систем за 

подмазивање мотора, систем 

за хлађење мотора) 

- објасни начин рада 

турбокомпресора 

- расклопи и склопи 

турбокомпресор 

Начини 

оцењивања 

праћење остварености исхода, тестови 

практичних вештина, радна свеска 
Укупно: 105 70 35 

 

 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

Модули се реализују кроз вежбе. Одељење се дели на групе  до 10 ученика. Настава се реализује у специјализованој учионици (кабинету) и у 

радионици.  Користи се стручна литература.  Примењују се мере заштите на раду. Демонстрира се рад на радном месту. Прати се рад ученика на 

радном месту и укаује му се на грешке при раду. Припремају јсе потребни елементи за вежбу и користе мултимедијалне презентације. 

Мотивисати ученике за самосталан и тимски рад. 
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Образовни профил: Механичар моторних возила 

Предмет: Одржавање мотора са унутрашњим сагоревањем 

Разред: Други 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи / / 420 60 480 

Недељни / / 12 / 12 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ: 

- Оспособљавање ученика за мерење и контролисање делова главног моторног механизма и непокретних делова мотора 

- Оспособљавање ученика за разумевање начин рада мотора СУС и његових система 

- Оспособљавање ученика за препознавање отказа на мотору СУС и његовим системима 

- Оспособљавање ученика за изградњу и уградњу мотора и његових система 

- Оспособљавање ученика за преузимње и размотрање радни налог  са документацијом 

- Оспособљавање ученика о поступку основног прегледа мотора на основу техничкој документацији 

- Оспособљавање ученика за поступке  прегледа мотора и обављања редовних сервиса 

- Стицање знања из  саобраћајних правила и прописа 

Задаци: 

Стицање основних знања и њихова практична примена: 

1.. Управљање радом ото и дизел мотора  

2. Сервисно одржавање мотора са унутрашњим сагоревањем (СУС) 

3. Познавање саобраћајних правила и прописа  

Активности наставника: 

Излаже наставну јединицу усмено, презентује градиво презентацијом, демонстрира, прати рад ученика, модерира рад ученика, припрема наставне 

материјале, саставља задатке за рад, прати рад ученика, процењује њихове активности и постигнућа и оцењује их. 

Активности ученика: 
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Прате  усмено излагање наставника, прате презентовање градива и демонстрацију наставних јединица, вежбају са припремљених наставних 

материјала, постављају питања, демонстрирају савладано градиво 

 

 

Ред. 

број 

теме/  

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 

Образов

ни 

стандард

и 

Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по теми 

/ модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. 

Управљање радом ОТО и ДИЗЕЛ 

мотора 

 

• Мерење и контролисање 

• Рад четворотактног и двотактног  

ОТО и ДИЗЕЛ мотора и њихових 

система 

• Откази ОТО и ДИЗЕЛ мотора и 

њихових система  

• Одржава  средства  за рад и радно 

место  

• Мере заштите на раду 

 
 

• мери и контролише делове главног 

моторног механизма и непокретне делове 

мотора 

• објасни  начин рада четворотактног и 

двотактног  ОТО и ДИЗЕЛ мотора 

• објасни  начин рада разводног механизма и 

наведе његове отказе  

• објасни  начин рада система за напајање 

ОТО мотора горивом и наведе његове 

отказе 

• објасни начин рада система за напајање 

ДИЗЕЛ мотора горивом горивом и наведе 

његове отказе 

• објасни  начин рада система за паљење 

ОТО мотора горивом и наведе његове 

отказе 

• објасни начин рада система за 

подмазивање мотора горивом и наведе 

његове отказе 

• објасни начин рада система за хлађење 

мотора  и наведе његове отказе 

• објасни начин рада система за надпуњење 

мотора и наведе његове отказе 

• изгради и угради системе  и елементе 

Техничко 

цртање, 

машински 

материјали, 

техничка 

механика, 

машински 

елементи, 

техничка физика, 

основе технике 

мерења и 

контроле, 

основна 

аутомеханичарск

а пракса, мотори 

СУС, моторна 

возила, 

одржавање 

моторних возила 

336 288 48 



Машинска школа „Радоје Дакић“ 2018 -2022. 

 

 

1844 

система мотора 

• открије  неисправност појединих типова 

давача (сензора) и извршних елемената 

(актуатора) под надзором овлашћеног лица 

• открије  неисправност електронске 

управљачке јединице (ECU) под надзором 

овлашћеног лица 

• открије  неисправност електронски 

контролисаних система убризгавања код 

ДИЗЕЛ мотора под надзором овлашћеног 

лица 

• одржава  средства за рад и радно место  

• примени мере заштите на раду и заштиту 

животне околине. 

2. 

Сервисно одржавање мотора са 

нутрашњим сагоревањем(СУС) 

• Радни налог са документацијом 

произвођача 

• Контрола и подешавање радних 

параметара мотора 

• Дијагностички алати и уређаји 

• Уље и расхладна течност 

• Пречистачи уља ваздуха и горива 

• Елементи погона разводног 

механизма 

• Мерни и контролни алати 

• Одржава  средства  за рад и радно 

место  

• Мере заштите на раду, мере 

безбедности и здравља на раду и 

мере заштите животне средине 

 

• чита радни налог са документацијом 

(према препорукама произвођача) 

• изврши операције на мотору сагласно 

пређеном броју килематара или 

временском интервалу (замена уља и 

пречистача уља, пречистача ваздуха, 

пречистача горива, ланца и ланчаника, 

зупчасти каиш са затезачима, свећице, . 

• изведе контролу и подешавање   

параметара мотора дијагностичким 

уређајима 

• попуни радни налог о извршеним 

радовима     

• одржава  средства за рад и радно место  

• користи мере заштите на раду, безбедности 

и здравља на раду и мере заштите животне 

средине 

Техничко 

цртање, 

машински 

материјали, 

техничка 

механика, 

машински 

елементи, 

техничка физика, 

основе технике 

мерења и 

контроле, 

основна 

аутомеханичарск

а пракса, 

одржавање 

мотора СУС, 

моторна возила, 

114 90 24 
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одржавање 

моторних возила 

3. 

Познавање саобраћајних правила и 

прописа 

• Основи система безбедности 

саобраћаја 

• Возач 

• Пут 

• Возило 

• Правила саобраћаја 

• Остали учесници у саобраћају 

• Саобраћајна сигнализација 

• Превоз терета и лица возилима 

• Возачке дозволе  

• Дужности учесника у саобраћају 

у случају саобраћајне незгоде 

• Посебне мере безбедности 

• Радње са возилима у саобраћају на 

путу 

• Последице непоштовања прописа из 

области безбедности саобраћаја 

 

• примени саобраћајна правила и прописе 

о безбедности саобраћаја на путевима 
Техн. цртање, 

машински 

материјали, 

техничка 

механика, 

машински 

елементи, 

техничка физика, 

основе технике 

мерења и 

контроле, 

основна аутомех 

пракса, 

одржавање 

мотора СУС, 

моторна возила, 

одржавање 

моторних возила 

30 24 6 

Начини 

оцењивања 

праћење остварености исхода, тестови 

практичних вештина, дневник рада 
Укупно: 480 402 78 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

• Користи стручну литературу 

• Примењује мере заштите на раду 

• Познавање саобраћајних правила и прописа реализовати  према утврђеном програму Закона о безбедности саобраћаја на путевима 

 Наставу у блоку из Познавања саобраћајних правила и прописа реализовати  у току школске године. По реализованој настави из Познавања 

саобраћајних правила и прописа организовати полагање теста из теоријског дела. Након положеног теоријског дела организовати индивидуалну 

обуку вожње на моторном возилу Б категорије 
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Трећи разред 

Образовни профил:Механичар за моторна возила 

Предмет: Српски језик и књижевност 

Разред: Tрећи 

„Службени гласник РС-Просветни гласник:" бр.5/2017 од 12.6.2017. 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок настава Укупно 

Годишњи 62 / / / 62 

Недељни 2 / / / 2 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ: 

- проширивање и продубљивање знања о српском језику;  

- унапређивање језичке и функционалне писмености;  

- проширивање и продубљивање знања о српској и светској књижевности, развијање љубави према књизи и читању, оспособљавање за 

интерпретацију уметничких текстова;  

- упознавање репрезентативних дела српске и опште књижевности, књижевних жанрова, књижевноисторијских појава и процеса у 

књижевности;  

- проширивање и продубљивање књижевних знања и читалачких вештина;  

- образовање и васпитање ученика као слободне, креативне и културне личности, критичког ума и оплемењеног језика и укуса.  

Задаци: 

- Настава језика (знања о језику, способност служење језиком и васпитна улога наставе језика). Ученици треба да:  

o овладају знањима о српском књижевном језику;  

o стекну вештине и способности његовог коришћења у општењу са другима, у писменом и усменом изражавању, приликом учења, 

образовања и интелектуалног развоја;  

o поштују матерњи језик, негују српски језик, традицију и културу српског народа, националних мањина, етничких заједница и других 

народа;  
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o унапређују културу језичког општења, у складу са поштовањем расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне 

равноправности, са развијањем толеранције и уважавања различитости и са поштовањем и уважавањем других језика и других култура.  

- Настава књижевности (усвајање књижевних знања, развијање читалачких вештина и афирмисање васпитних вредности путем 

књижевности). Ученици треба да:  

o упознају репрезентативна дела српске књижевне баштине и дела опште књижевности, њихове ауторе, поетске и естетске вредности;  

o негују и развијају читалачке компетенције и интерпретацијске вештине посредством којих ће се упознавати са репрезентативним 

књижевним делима из историје српске и опште књижевности, читати их и тумачити у доживљајној и истраживачкој улози;  

o развијају литерарне афинитете и постану читаоци рафинираног естетског укуса који ће умети да на истраживачки, стваралачки и активан 

начин читају књижевна дела свих жанрова, вреднују их, говоре о њима и поводом њих;  

o усвоје хуманистичке ставове, уверења и систем вредности;  

o оспособе се за поуздано морално просуђивање, опредељивање за добро и осуду насилништва и нечовештва, одбацивање свих видова 

агресивног и асоцијалног понашања и за развијање самосвести и личне одговорности;  

o подстичу на саосећање са ближњима и одговорност према другом;  

o развију врлине разборитости и равнотеже и мудрости.  

- Општи задаци. Ученици треба да:  

o развијају и негују стваралачки и истраживачки дух у процесу учења и у примени стечених знања;  

o развијају и негују методичност и методичка поступања приликом овладавања сложеним и обимним знањима;  

o усаглашено са општим исходима учења, као и усклађено са узрастом и способностима, даље развијају знања, васпитне вредности и 

функционалне вештине које ће моћи да користе у даљем образовању, у професионалном раду и у свакодневном животу;  

o развијају лични и национални идентитет и осећање припадности држави Србији;  

o формирају вредносне ставове којима се чува национална и светска културна баштина;  

o буду оспособљени за живот у мултикултуралном друштву.  

Активности наставника: 

- мотивисање ученике за читање; 

- припремање и благовремено давањеученицима истраживачких задатака као помоћ приликом читања и разумевања дела; 

- припремање наставних материјала; 

- планирање активности на часу и тока часа; 

- објашњавање, тумачење, анализирање  нових садржаја и појмова; 

- подстицање активног учешћа ученика ураду на часу; 

- подстицање креативности ученика; 

- подстицање код ученика критичког развој мишљења и разумевања; 

- подстицањее активног учења; 
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- подстицање учника  да повезују знања са другим областима и  ослањају се на претходно искуство; 

- инсистирање на практичној примени стечених знања 

- подстицање одговорности код ученика; 

- упућивање ученика на додатне изворезнања и могућности сазнавања; 

- неговање позитивне климе у одељењу; 

- омогућавање подстицајне средине за рад и учење; 

- охрабрибравање, помагање и подстицање ученика; 

- инсистирање на систематичности у раду и поштовању принципа и правила рада; 

- редовно вредновање рада и постигнућа сваког ученика; 

- самовредновање реализације програма ; 

- планирање новина и измена за следећу школску годину. 

Активности ученика: 

- редовно читање задате лектире; 

- припремње радних материјала за часовеобраде књижевних дела; 

- активно учествовање у дискусијама на часу; 

- активан приступање при излагању новог градива и изради задатака на часу; 

- самостално или уз помоћ наставника запажање, упоређивање, примена и повезивање градива ; 

- израда домаћих задатака; 

- активно учење; 

- тражење додатне подршке за градиво које нису разумели или их додатно интересује; 

- редовно бележење у свеску свих  најважнијихчињеница и закључакае са часа; 

- израда писмених задатака, тестова знања,правописних диктата, рецитовање стихова; 

- практична примена стечених знања; 

- повезивање знања са другим областима; 

- ослањање на претходно искуство; 

- самопроцењивање напретка . 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  по 

теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 
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I Модерна  

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

- наведе одлике правца, представника и 

њихова дела 

- наведе одлике правца, представника и 

њихова дела 

- анализира одабрана дела , износи 

запажања и ставове 

Историја 

Филозофија 

Ликовна култура 

Музичка 

уметност 

 

18 15 3 

II Међуратна и ратна књижевност  
- анализира одабрана дела , износи 

запажања и ставове 

Историја 

Филозофија 

Ликовна култура 

Музичка 

уметност 

18 15 3 

III Савремена књижевност  

- изнесе своје утиске о прочитаним 

делима савремене српске 

књижевности 

- уочи разлику између књижевног дела 

и његове интерпретације у филмској и 

позоришној уметности 

Историја 

Филозофија 

Ликовна култура 

Музичка 

уметност 

 

   

IV Лектира  

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

- тумачи уметнички свет и стваралачке 

поступке у структури обрађених дела 

- изнесе свој суд о књижевним делима 

користећи стечена знања и сопствена 

запажања 

-  износи став и користи аргументе 

 

5 4 1 

V Језик  

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

- препозна и одреди вредност лексеме 

- наведе примере синонима, антонима, 

хомонима жаргона... 

страни језик 

13 10 3 
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- одреди стинтаксичке јединице у 

реченици 

- препозна типове зависних, независних 

реченица и напоредних конструкција 

- примени правописне знаке у складу са 

језичком нормом 

- употреби интерпункцију у складу са 

језичком нормом 

- шромењује правописна правила у 

писању скраћеница 

V Култура изражавања  

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

- 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 

 

10 / 10 

Начини 

оцењивања 

• усмено испитивање 

- индивидуално 

- групна дискусија 

• тест знања 

• домаћи задатак 

• писмени задатак 

• есеј 

• ППТ презентација 

• праћење актиности на часу 

Укупно: 64 44 20 

 

Образовни стандарди: 
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Основни ниво 

1. Област ЈЕЗИК  

2.СЈК.1.1.1. Има основна знања о језику уопште (шта је језик, које функције има); поштује свој језик и поштује друге језике; 

препознаје стереотипне ставове према језику. Разуме појам текста; разликује делове текста (увод, главни део, завршетак); 

препознаје врсте текстова (облике дискурса); има основна знања из социолингвистике: познаје појмове једнојезичности и 

вишејезичности (и зна одговарајуће језичке прилике у Србији); разуме појам језичке варијативности и препознаје основне 

варијетете.  

2.СЈК.1.1.2. Разликује књижевни (стандардни) језик од дијалекта; зна основне податке о дијалектима српског језика; има 

правилан став према свом дијалекту и другим дијалектима српског језика и према оба изговора српског књижевног језика 

(поштује свој и друге дијалекте српског језика и има потребу да чува свој дијалекат; подједнако цени оба изговора српског 

књижевног језика - екавски и (и)јекавски); има потребу да учи, чува и негује књижевни језик; познаје најважније граматике и 

нормативне приручнике и уме да се њима користи; зна основне податке о месту српског језика међу другим индоевропским и 

словенским језицима; има основна знања о развоју књижевног језика, писма и правописа код Срба.  

2.СЈК.1.1.3. Разликује правилан од неправилног изговора гласа; зна основну поделу гласова; има основна знања у вези са слогом 

и примењује их у растављању речи на крају реда; зна основна правила акценатске норме и уочава евентуалне разлике између 

свог и књижевног акцента.  

2.СЈК.1.1.4. Познаје врсте и подврсте речи; примењује норму у вези с облицима речи у фреквентним случајевима (укључујући и 

гласовне промене у вези с облицима речи); издваја делове речи у вези с облицима речи (граматичка основа и наставак за облик) у 

једноставнијим случајевима; издваја делове речи у вези с грађењем речи (префикс, творбена основа, суфикс) у једноставнијим 

случајевима; препознаје основне начине грађења речи; примењује норму у вези с грађењем речи (укључујући и гласовне промене 

у вези с грађењем речи); примењује постојеће моделе при грађењу нових речи.  

2.СЈК.1.1.5. Правилно склапа реченицу; разликује синтаксичке јединице; разликује активне и пасивне реченице; уме да 

анализира једноставније реченице грађене по основним моделима и проширене прилошким одредбама.  

2.СЈК.1.1.6. Има лексички фонд који је у складу са средњим нивоом образовања; прави разлику између формалне и неформалне 

лексике и употребљава их у складу са приликом; има основна знања о значењу речи; познаје основне лексичке односе 

(синонимију, антонимију, хомонимију); познаје метафору као лексички механизам; нема одбојност према речима страног 

порекла, али их не прихвата некритички и аутоматски; познаје појам термина и фразеологизма; познаје најважније речнике 

српског језика и уме да се њима користи.  

2. Област КЊИЖЕВНОСТ  

2.СЈК.1.2.1. Познаје ауторе дела из обавезног школског програма и локализује их у контекст стваралачког опуса и 

књижевноисторијски контекст.  

2.СЈК.1.2.2. Познаје књижевнотеоријску терминологију и доводи је у функционалну везу са примерима из књижевних1 и 
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неуметничких2 текстова предвиђених програмом.  

2.СЈК.1.2.3. У тумачењу књижевноуметничких и књижевнонаучних дела разликује методе унутрашњег и спољашњег приступа.  

2.СЈК.1.2.4. Уочава и примерима аргументује основне поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевних дела из 

обавезне школске лектире.  

2.СЈК.1.2.5. Уочава основне особине књижевности као дискурса и разликује га у односу на остале друштвене дискурсе.  

2.СЈК.1.2.6. Наводи основне књижевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и 

светске књижевности и повезује их са делима и писцима из обавезне лектире школског програма.  

2.СЈК.1.2.7. Анализира издвојене проблеме у књижевном делу и уме да их аргументује примарним текстом.  

2.СЈК.1.2.8. Користи препоручену секундарну литературу (књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, теоријску) и доводи је 

у везу са књижевним текстовима предвиђеним програмом.  

2.СЈК.1.2.9. На основу дела српске и светске књижевности формира читалачке навике и знања; схвата улогу читања у тумачењу 

књижевног дела и у изграђивању језичког, литерарног, културног и националног идентитета.  
1 Књижевни текстови обухватају књижевноуметничке и књижевнонаучне текстове. 
2 Под неуметничким текстовима подразумевају се текстови из науке о језику и науке о књижевности, научнопопуларни 

текстови из ових области и, по потреби, текстови из медија и других извора погодни за обраду градива из предмета Српски 

језик и књижевност. 

3. Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА  

2.СЈК.1.3.1. Говори разговетно, поштујући ортоепска правила књижевног језика; примењује књижевнојезичку акцентуацију или 

упоређује свој акценат са књижевним и труди се да је с њим усклади; течно и разговетно чита наглас књижевне и неуметничке 

текстове; изражајно чита и казује лакше књижевноуметничке текстове; у званичним ситуацијама говори о једноставнијим 

темама из области језика, књижевности и културе користећи се коректним језичким изразом (тј. говори течно, без замуцкивања, 

поштапалица, превеликих пауза и лажних почетака, осмишљавајући реченицу унапред) и одговарајућом основном 

терминологијом науке о језику и науке о књижевности, прилагођавајући приликама, ситуацији, саговорнику и теми вербална и 

невербална језичка средства (држање, мимику, гестикулацију); говори уз презентацију; има културу слушања туђег излагања; у 

стању је да с пажњом и разумевањем слуша излагање средње тежине (нпр. предавање) с темом из језика, књижевности и 

културе; приликом слушања неког излагања уме да хвата белешке.  

2.СЈК.1.3.2. Говорећи и пишући о некој теми (из језика, књижевности или слободна тема), јасно структурира казивање и повезује 

његове делове на одговарајући начин; разликује битно од небитног и држи се основне теме; саставља једноставнији говорени и 

писани текст користећи се описом, приповедањем и излагањем (експозицијом); уме укратко да опише своја осећања и доживљај 

књижевног или другог уметничког дела; сажето препричава једноставнији књижевноуметнички текст и издваја његове важне 

или занимљиве делове; резимира једноставнији књижевни и неуметнички текст.  

2.СЈК.1.3.3. У расправи или размени мишљења на теме из књижевности, језика и културе уме у кратким цртама да изнесе и 
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образложи идеју или став за који се залаже, говори одмерено, ослања се на аргументе, у стању је да чује туђе мишљење и да га 

узме у обзир приликом своје аргументације; пише једноставнији аргументативни текст на теме из књижевности, језика и 

културе.  

2.СЈК.1.3.4. Користи оба писма, дајући предност ћирилици; примењује основна правописна правила у фреквентним примерима и 

уме да се служи школским издањем Правописа; у писању издваја делове текста, даје наслове и поднаслове, уме да цитира и 

парафразира; саставља матурски рад поштујући правила израде стручног рада (употребљава фусноте и саставља садржај и 

библиографију); саставља писмо - приватно и службено, биографију (ЦВ), молбу, жалбу, захтев, оглас; зна да попуни различите 

формуларе и обрасце.  

2.СЈК.1.3.5. Има способност и навику да у различите сврхе (информисање, учење, лични развој, естетски доживљај, забава...) 

чита текстове средње тежине (књижевноуметничке текстове, стручне и научнопопуларне текстове из области науке о језику и 

књижевности, текстове из медија3); примењује предложене стратегије читања.  

2.СЈК.1.3.6. Разуме књижевни и неуметнички текст средње сложености: препознаје њихову сврху, проналази експлицитне и 

имплицитне информације, издваја главне идеје текста; прати развој одређене идеје у тексту; пореди основне информације и идеје 

из двају или више текстова.  

2.СЈК.1.3.7. Критички промишља књижевни и неуметнички текст средње сложености: разликује објективну/веродостојну 

чињеницу од ауторове интерпретације; процењује (и то образлаже) да ли аутор неуметничког текста износи све потребне 

информације и да ли даје довољне и веродостојне доказе за то што тврди; процењује да ли је аутор текста неутралан или 

ангажован односно пристрастан, и образлаже своју процену; препознаје говор мржње, дискриминације, бирократски језик, и има 

изграђен негативан став према њима; уме у једноставним примерима да понуди алтернативу бирократском језику.  

2.СЈК.1.3.8. Препознаје структуру, различите елементе, стилске одлике (експресивност, сликовитост, метафоричност) књижевног 

и неуметничког текста; препознаје конотативно значење речи у датом контексту и разуме сврху конотативног значења у 

књижевном и неуметничком тексту; одређује значење непознате речи на основу контекста и творбеног модела; разуме значај 

читања за богаћење лексичког фонда.  

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на средњем нивоу у свакој области.  
3 Текстови који су погодни за обраду градива из језика и књижевности. 

Средњи ниво 

1. Област ЈЕЗИК  

2.СЈК.2.1.1. Има шира знања о језику уопште (која су битна својства језика); препознаје јединице и појаве које припадају 

различитим језичким нивоима/подсистемима; има основна знања о писму уопште; има основна знања о правопису уопште 

(етимолошки - фонолошки правопис; граматичка - логичка интерпункција; графема - слово); има основна знања о језицима у 

свету (језичка сродност, језички типови, језичке универзалије). Разуме основне принципе вођења дијалога; разуме појам 

говорног чина; разуме појам деиксе. Познаје одлике варијетета српског језика насталих на основу медијума и оних који су 
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условљени социјално и функционално.  

2.СЈК.2.1.2. Зна основне особине дијалеката српског језика; зна основна правила екавског и (и)јекавског изговора; у 

једноставнијим случајевима пребацује (и)јекавску реч у екавски лик и обрнуто. Смешта развој књижевног језика код Срба у 

друштвени, историјски и културни контекст.  

2.СЈК.2.1.3. Познаје говорне органе и начин на који се гласови производе; зна да дели гласове по свим критеријумима; разуме 

појам фонеме; зна сва правила акценатске норме и уме да прочита правилно акцентовану реч; зна механизме фонолошки 

условљених гласовних промена (једначења сугласника по звучности и по месту творбе, сажимање и асимилацију вокала и 

губљење сугласника).  

2.СЈК.2.1.4. Има шира знања о врстама и подврстама речи; уме да одреди облик променљиве речи и да употреби реч у задатом 

облику; познаје појам морфеме; дели реч на творбене морфеме у једноставнијим случајевима и именује те морфеме; познаје 

основне начине грађења речи; примењује норму у вези с облицима речи у мање фреквентним случајевима.  

2.СЈК.2.1.5. Користи се свим синтаксичким могућностима српског језика; разликује безличне и личне реченице; анализира 

реченице грађене по различитим моделима; има шира знања о синтагми; препознаје основне врсте зависних предикатских 

реченица (типични случајеви); зна основно о напоредним односима, конгруенцији и негацији; разликује врсте независних 

предикатских реченица; разуме појам елипсе; има основна знања о употреби падежа и глаголских облика.  

2.СЈК.2.1.6. Има богат и уразноличен лексички фонд (укључујући и интелектуалну и интернационалну лексику и познавање 

најфреквентнијих интернационалних префикса и суфикса). Тај фонд употребљава у складу с приликом; види језик као низ 

могућности које му служе да изрази индивидуално искуство и усмерен је ка богаћењу сопственог речника; познаје 

хиперонимију/хипонимију, паронимију; разликује лексичке слојеве; познаје метонимију као лексички механизам.  

2. Област КЊИЖЕВНОСТ  

2. СЈК.2.2.1. Интерпретира књижевни текст увидом у његове интеграционе чиниоце (доживљајни контекст, тематско-мотивски 

слој, композиција, ликови, форме приповедања, идејни слој, језичко-стилски аспекти...).  

2.СЈК.2.2.2. Познаје књижевнотеоријску терминологију и књижевнотеоријска знања адекватно примењује у тумачењу 

књижевних дела предвиђених програмом.  

2.СЈК.2.2.3. Разликује методе унутрашњег и спољашњег приступа у интерпретацији књижевноуметничког и књижевнонаучног 

дела и адекватно их примењује приликом разумевања и тумачења ових врста дела.  

2.СЈК.2.2.4. Уочава и образлаже поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевноуметничких и књижевнонаучних 

дела у оквиру школске лектире; процењује да ли је сложенији књижевнонаучни текст (аутобиографија, биографија, мемоари, 

дневник, писмо, путопис...) добро структуриран и кохерентан, да ли су идеје изложене јасно и прецизно; уочава стилске 

поступке у књижевноуметничком и књижевнонаучном тексту; процењује колико одређене одлике текста утичу на његово 

разумевање и доприносе тумачењу значења текста.  

2.СЈК.2.2.5. Образлаже основне елементе књижевности као дискурса у односу на остале друштвене дискурсе (нпр. 
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присуство/одсуство приповедача, приповедни фокус, статус историјског и фиктивног итд.).  

2.СЈК.2.2.6. Приликом тумачења књижевноуметничких и књижевнонаучних дела из школског програма примењује знања о 

основним књижевноисторијским и поетичким одликама стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске 

књижевности.  

2.СЈК.2.2.7. Самостално уочава и анализира проблеме у књижевном делу и уме да аргументује своје ставове на основу 

примарног текста.  

2.СЈК.2.2.8. Активно користи препоручену и ширу, секундарну литературу (књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, 

теоријску) у тумачењу књижевноуметничких и књижевнонаучних дела предвиђених програмом.  

2.СЈК.2.2.9. На основу дела српске и светске књижевности развија читалачке вештине, способности и знања од значаја за 

тумачење и вредновање различитих књижевноуметничких и књижевнонаучних дела и за развијање језичког, литерарног, 

културног и националног идентитета; има изграђен читалачки укус својствен културном и образованом човеку.  

3. Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА  

2.СЈК.2.3.1. Говори у званичним ситуацијама, јавно и пред већим аудиторијумом о темама из области језика, књижевности и 

културе, користећи се књижевним језиком и одговарајућом терминологијом; учествује у јавним разговорима са више учесника; 

процењује слушаоца односно аудиторијум и обликује свој говор према његовим потребама и могућностима; има потребу и 

навику да развија сопствену говорну културу; с пажњом и разумевањем слуша теже излагање (нпр. предавање) с темом из језика, 

књижевности и културе; слуша критички, процењујући говорникову аргументацију и објективност.  

2.СЈК.2.3.2. Саставља сложенији говорени и писани текст (из језика, књижевности или слободна тема) користећи се описом, 

приповедањем и излагањем (експозицијом); у говореној или писаној расправи прецизно износи своје идеје и образлаже свој став; 

труди се да говори и пише занимљиво, правећи прикладне дигресије и бирајући занимљиве детаље и одговарајуће примере; 

уочава поенту и излаже је на прикладан начин; прецизно износи свој доживљај и утиске поводом књижевног или другог 

уметничког дела; сажето препричава сложенији књижевни текст и резимира сложенији књижевни и неуметнички текст на теме 

непосредно везане за градиво; пише извештај и реферат; примењује правописну норму у случајевима предвиђеним програмом.  

2.СЈК.2.3.3. Има способност и навику да у различите сврхе (информисање, учење, лични развој, естетски доживљај, забава...) 

чита теже текстове (књижевноуметничке текстове, стручне и научнопопуларне текстове из области науке о језику и 

књижевности, текстове из медија); има изграђен читалачки укус својствен културном и образованом човеку; примењује сложене 

стратегије читања; бира стратегију читања која одговара сврси читања.  

2.СЈК.2.3.4. Разуме сложенији књижевни и неуметнички текст: препознаје његову сврху; проналази експлицитне и имплицитне 

информације; издваја информације према задатом критеријуму; издваја главне идеје; прати развој одређене идеје; пореди 

информације и идеје из двају или више текстова да би разумео одговарајући значењски или стилски аспект према задатом 

критеријуму; анализира и тумачи оне системе мотивације који се у књижевном делу јављају при обликовању (карактеризацији) 

ликова и изградњи догађаја (због бољег и потпунијег разумевања значења књижевног дела); тумачи (на нивоу разумевања) 
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текстове ослањајући се на други текст/текстове.  

2.СЈК.2.3.5. Критички промишља сложенији књижевни и неуметнички текст: раздваја објективну чињеницу од ауторове 

интерпретације; процењује да ли је аутор текста неутралан или ангажован односно пристрастан, и образлаже своју процену; 

разликује експлицитне и имплицитне ауторове ставове; аргументовано вреднује да ли аутор сложенијег експозиторног или 

аргументативног текста погодног за обраду градива из језика и књижевности износи све потребне информације и да ли даје 

довољне и веродостојне доказе за то што тврди.  

2.СЈК.2.3.6. Процењује да ли је сложенији неуметнички текст погодан за обраду градива из језика и књижевности добро 

структуриран и кохерентан, да ли су идеје изложене јасно и прецизно; уочава стилске поступке у овим текстовима; процењује 

колико одређене одлике текста утичу на његово разумевање.  

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на напредном нивоу у свакој области.  

Напредни ниво 

1. Област ЈЕЗИК  

2.СЈК.3.1.1. Разуме да постоји тесна веза између језика и мишљења; јасан му је појам категоризације; познаје конверзационе 

максиме (квалитета, квантитета, релевантности и начина); разуме појам информативне актуализације реченице и зна како се она 

постиже; јасан му је појам текстуалне кохезије.  

2.СЈК.3.1.2. При подели речи на слогове позива се на правила; акцентује једноставније примере.  

2.СЈК.3.1.3. Има детаљнија знања о морфологији у ужем смислу и творби речи у српском језику (дели реч на творбене морфеме у 

сложенијим случајевима и именује те морфеме).  

2.СЈК.3.1.4. Има детаљнија знања о употреби падежа и глаголских облика; уме да анализира компликованије реченице грађене 

по различитим моделима; познаје специјалне независне реченице; познаје различита решења у вези с конгруенцијом.  

2.СЈК.3.1.5. Има основна знања о речницима и структури речничког чланка.  

2. Област КЊИЖЕВНОСТ  

2.СЈК.3.2.1. Чита, доживљава и самостално тумачи књижевноуметничка и књижевнонаучна дела из обавезног школског 

програма, као и додатне (изборне) и факултативне књижевноуметничке и књижевнонаучне текстове; током интерпретације 

поуздано користи стечена знања о стваралачком опусу аутора и књижевноисторијском контексту.  

2.СЈК.3.2.2. Влада књижевнотеоријском терминологијом и теоријска знања адекватно примењује у тумачењу 

књижевноуметничких и књижевнонаучних дела која су предвиђена школским програмом и других дела ове врсте различитих 

жанрова, изван школског програма.  

2.СЈК.3.2.3. У процесу тумачења књижевноуметничког и књижевнонаучног дела, одабира, примењује и комбинује адекватне 

методе унутрашњег и спољашњег приступа.  

2.СЈК.3.2.4. Уочава и тумачи поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевноуметничких и књижевнонаучних 

текстова у оквиру школске лектире и изван школског програма; процењује и пореди стилске поступке у наведеним врстама 
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текстова.  

2.СЈК.3.2.5. Разуме основне елементе књижевности као дискурса (пореди нпр. присуство/одсуство приповедача, приповедни 

фокус, статус историјског и фиктивног итд.) у односу на остале друштвене дискурсе и та сазнања употребљава у тумачењу 

књижевних дела.  

2.СЈК.3.2.6. Приликом тумачења и вредновања књижевноуметничких и књижевнонаучних дела примењује и упоређује 

књижевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске књижевности.  

2.СЈК.3.2.7. Самостално уочава и тумачи проблеме и идеје у књижевном делу и своје ставове уме да аргументује на основу 

примарног текста и литерарно-филолошког контекста.  

2.СЈК.3.2.8. У тумачењу књижевног дела критички користи препоручену и самостално изабрану секундарну литературу 

(књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, теоријску).  

2.СЈК.3.2.9. На основу дела српске и светске књижевности (у обавезном и сопственом избору) и секундарне литературе шири 

читалачка знања, примењује стратегије читања које су усаглашене са типом књижевног дела и са читалачким циљевима 

(доживљај, истраживање, стваралаштво); развија језички, литерарни, културни и национални идентитет.  

3. Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА  

2.СЈК.3.3.1. Дискутује о сложеним темама из језика, књижевности и културе; дискутује о смислу и вредностима књижевних 

текстова и о сврси и вредностима неуметничких текстова користећи стручну терминологију.  

2.СЈК.3.3.2. Излаже (у званичним ситуацијама, јавно и пред већим аудиторијумом) и пише о темама из области језика, 

књижевности и културе; има развијене говорничке (ораторске) вештине; претпоставља различите ставове аудиторијума и у 

складу с тим проблематизује поједине садржаје; препознаје и анализира вербалну и невербалну реакцију саговорника односно 

аудиторијума и томе прилагођава свој говор; слушајући говорника, процењује садржину и форму његовог говора и начин 

говорења.  

2.СЈК.3.3.3. Композиционо и логички складно пише стручни текст на теме из књижевности и језика, као и новински чланак.  

2.СЈК.3.3.4. Организује, класификује, уопштава и на сличан начин обрађује информације из књижевних и неуметничких текстова 

на основу задатог и/или самостално постављеног критеријума.  

2.СЈК.3.3.5. Продубљено критички промишља сложенији текст: процењује колико сложенији експозиторни текст успешно 

преноси информације публици којој је намењен, уочавајући које информације недостају; издваја доказну грађу на којој аутор 

аргументативног текста заснива своје ставове и одређује средства којима их износи; запажа ауторове грешке у закључивању и 

сл.  

2.СЈК.3.3.6. Процењује стилске поступке у књижевном и неуметничком тексту; пореди стилске поступке у два сложена текста 

(или више њих); тумачи њихову улогу у остваривању естетских и значењских одлика наведених врста текстова.  

2.СЈК.3.3.7. Изграђује свест о себи као читаоцу - развија читалачку ауторефлексију (разуме улогу читања у сопственом развоју; 

има развијену, критичку свест о својим читалачким способностима...).  
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НАПОМЕНА: Због преклапања у више наставних тема/модула  образовни стандарди ће бити прецизније одређени у оперативним 

(месечним)  плановима. 

Начин остваривања програма  

УВОДНА ОБЈАШЊЕЊА  

Зависно од разреда и садржаја годишњи фонд часова наставе овог предмета распоређен је тако да је за подручје књижевност издвојено око 60%, а 

за друга два (језик и култура изражавања) око 40% часова.  

У оквиру тог фонда планирани садржаји се обрађују са око70% часова. Осталих 30% часова предвиђено је за понављање, утврђивање, вежбање и 

систематизовање програма.  

Циљ и задаци чине целину и остварују се током четири године - систематски и континуирано - у свим предвиђеним програмско-тематским 

подручјима и видовима рада.  

Сви садржаји распоређени су по разредима, подручјима, областима и темама уз примену начела поступности, корелације, интеграције и 

примерености узрасту.  

Садржаји књижевности конкретизовани су по разредима, сегментима (књижевност и лектира), а обухватају књижевнотеоријско и 

књижевноисторијско проучавање књижевноуметничких дела и књижевности жанровски распоређених.  

Подручје језик обухвата изучавање језика као система. У садржаје овог подручја уграђени су елементи опште лингвистике и правописа.  

Подручје култура изражавања обухвата облике и врсте у области усменог и писменог изражавања (по разредима). У овој области планиране су 

говорне и писмене вежбе, домаћи задаци и писмени задаци, који треба да се раде наизменично ћирилицом и латиницом.  

Ради што успешније реализације бројних захтева и садржаја неопходна је и стална сарадња наставника српског језика и књижевности с 

наставницима других предмета (историје, сродних општестручних и ужестручних предмета), стручним сарадницима (школским библиотекаром - 

медијатекаром, педагогом, психологом) и органима (стручним активом и већима), родитељима ученика и међуопштинском (регионалном) 

просветно-педагошком службом; такође је корисна сарадња наставника и са одређеним институцијама (народном библиотеком, домом културе, 

биоскопом, локалним новинама, радио-станицом и др.).  

Квалитет и трајност знања, умења, вештина и навика ученика у многоме зависе од принципа, облика, метода и средстава који се користе у 

образовно-васпитном процесу. Због тога савремена настава српског језика и књижевности претпоставља остваривање битних задатака и садржаја 

програма уз максимално могућу мисаону активност ученика (субјеката у настави), поштовање одређених дидактичких принципа (посебно: свесне 

активности ученика, научности, примерености, поступности, систематичности и очигледности), као и адекватну примену оних наставних облика, 

метода, поступака и средстава чију су вредност утврдиле савремена пракса и методика наставе српског језика и књижевности (пре свега: разни 

видови групног и индивидуалног рада примерени могућностима ученика, методе - дијалошка, текстуално-графичке демонстрације и самосталних 

радова ученика, средства - уџбеници, приручници, разне врсте текстова и графичких приказа, графофолије, наставни и други филмови, радио и 

телевизијске емисије и сл.). Избор одређених наставних облика, метода, поступака и средстава условљен је, пре свега, наставним садржајем и 

циљевима (образовним, васпитним и функционалним), које треба остварити на једном часу српског језика и књижевности.  
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Редовна настава српског језика и књижевности изводи се у специјализованим учионицама и кабинетима за овај предмет, који треба да буду 

опремљени у складу са нормативима за средње стручне школе. Делимично, она се организује и у другим школским просторијама (библиотеци - 

медијатеци, читаоници, аудиовизуелној сали и сл.).  

У настави српског језика и књижевности користе се одобрени уџбеници и приручници и библиотечко-информацијска грађа од значаја за 

остваривање задатака и садржаја програма овог предмета, односно за систематско оспособљавање ученика за самостално коришћење разних 

извора сазнања у настави и ван ње.  

Програмобезбеђује адекватнији однос између часова обраде и других типова часова.Створени су предуслови за креативно испољавање наставника 

и прилагођавање васпитно-образовног рада различитим ситуацијама у пракси, као и за појачавање стваралачке сарадње наставника и ученика.  

КЊИЖЕВНОСТ  

Ово програмско-тематско подручје обухвата најзначајнија дела из српске и светске књижевности, која су распоређена у књижевноисторијском 

континуитету од старог века до данас.  

Од историјског континуитета одступа се само у поглављу лектира.  

Наставник српског језика и књижевности у средњим стручним школама полази од претпоставке да је ученик у основној школи стекао основна 

знања:  

- из теорије књижевности: тема, мотив, фабула; лик, карактер; структура прозног књижевног дела; књижевни родови и врсте;основна 

језичкостилска изражајна средства; усмена и писана књижевност; структура лирске песме; стих, строфа, рима, ритам; структура драмског дела; 

дијалог, монолог, драмска врста, драма и позориште, филм, радио-драма, телевизијска драма;  

- из основа сценске и филмске културе: слика, реч, звук, филмска музика, ситуација, радња, јунаци филма, елементи филмског израза, филмске 

врсте, од синопсиса до сценарија; филм, телевизија, књижевност (сличност и разлике).  

Са стеченим знањима, која се у програму средњих стручних школа проширују и продубљују, ученик може активно да учествује у интерпретацији 

књижевног дела.  

Интерпретативно-аналитички методички систем је основни вид наставе књижевности и њега треба доследно примењивати приликом упознавања 

ученика са изабраним књижевним делима која су предвиђена програмом. Наравно, не треба очекивати да се сва програмом предвиђена дела 

обрађују на нивоу интерпретације као најпотребнијег аналитичко-синтетичког приступа књижевном делу. Наставник треба да процени на којим 

ће делима радити интерпретацију, а на којим осврт, приказ или, пак, проблемско-стваралачки методички систем.  

Нема сумње да овакав програм књижевности у средњим стручним школама повремено тражи и примену експликативног методичког система када 

се мора чути наставникова реч, и то најчешће приликом давања информација о епохама које се проучавају, као и у свим другим ситуацијама у 

којима наставник не може рачунати на ученикова предзнања (на пример: основне информације о почецима писмености, да је његов говор модел 

правилног, чистог и богатог језика каквом треба да теже његови ученици).  

Књижевна дела из програма лектира имају равноправан третман са делима из обавезног програма књижевности и обрађују се по истом 

методичком систему. Треба напоменути да се из лектире која је дата по избору ученика и наставника не морају обрадити сви писци, већ 

књижевно дело оног писца за које се опредељују ученици и наставник.  
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ЈЕЗИК  

Програм наставе језика у средњим стручним школама конципиран је тако да омогући ученицима стицање знања и о језику као друштвеној појави 

и о језику као систему знакова. Циљ је да ученици, поред знања о свом матерњем језику, стекну и опште лингвистичка односно 

социолингвистичка знања неопходна образованом човеку. Ова општа знања су функционално повезана са наставом матерњег језика. Главни део 

тих знања обрађује се у сегменту општи појмови о језику (на почетку програма за први и на крају програма за четврти разред). Као у уводном 

делу сегмента књижевни језик (у првом разреду) и сегменту језички систем и науке које се њиме баве; али се општи појмови обрађују и током 

целе наставе - у вези са одговарајућим партијама о српском као матерњем језику. Инсистирање на једном теоријски и методички вишем нивоу 

изучавању језичких појава даје нови квалитет настави која обухвата и знања с којима су се ученици сретали у основној школи. Ова знања, поред 

своје општеобразовне вредности и значаја за олакшавање и побољшавање наставе српског језика, треба да послуже и лакшем савлађивању 

градива из страних језика.  

У сегменту програма посвећеног организацији и функционисању језичког система не обрађују се само чисто граматички аспекти језичког система 

већ се обухватају и функционални аспекти. Зато су, између осталог, у синтаксу унети и елементи лингвистике текста и граматике. Посебан је 

значај дат лексикологији (која се надовезује на део о творби речи), и то не само да би ученици стекли више знања о речничком благу свога језика 

него и да би развили правилан однос према разним појавама у лексици.  

У обради свих сегмената програма треба се надовезивати на знања која су ученици стекли током претходног школовања. Међутим, овде није реч 

о простом обнављању и утврђивању раније стечених знања, него о добијању целовите слике о српском језику, и као што је већ речено, о усвајању 

једног квалитативно вишег приступа проучавању језичке организације и језичких законитости.  

Веома је важно да се настава језика повеже са осталим деловима овог наставног предмета. Наиме, ова настава пружа лингвистичка знања која ће 

бити подлога за тумачење језика и стила књижевних дела, с тим што ова дела пружају и одговарајући материјал за уочавање естетске функције 

језика. С друге стране, настава језика се мора повезати и са наставом културе изражавања. Тиме ће лингвистичка знања (о акценатском систему, 

творби речи, лексикологији, синтакси итд.), као и проучавање правописа, допринети да ученици боље и поступније усвоје књижевнојезичку 

норму и да побољшају своје изражајне способности.  

КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА  

Вежбе у усменом изражавању треба у средњим стручним школама да дају одређени степен правилне артикулације, дикције, интонације, ритма и 

темпа у читању и казивању лирског, епског и драмског текста. Ове се вежбе, по правилу, реализују у току обраде књижевног текста на тај начин 

што ће наставник, директно, својим читањем, говорењем или уз помоћ снимка, анализирати одговарајуће елементе правилног усменог 

изражавања како би их ученици уочили. Стечена сазнања трансформишу се у вештине и умења на тај начин што ученици интерпретирањем 

књижевних текстова настоје да сами достигну одговарајући степен вештине и умења ове врсте. Стечене способности се даље увежбавају 

различитим облицима усменог изражавања ученика (извештавање, расправљање, реферисање и др.). Већина предвиђених облика ове наставе 

непосредно се укључује у наставу књижевности или примене за израду писмених састава.  

Диференцирање функционалних стилова ваља обављати на узорцима које је наставник одабрао. Да би ученик био оспособљен да свој језик и 

начин изражавања подеси врсти писменог састава (излагања), треба да напише конкретан састав (припреми излагање). Вежбе ове врсте треба 
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понављати све док сваки ученик не буде оспособљен да се служи одређеним облицима изражавања. Да би се постигао већи наставни учинак, 

корисно је наћи неопходну психолошку мотивацију. Због тога ученике треба обавестити не само о коначном циљу који се жели постићи 

одређеним системом вежбања него и о сврсисходности појединих парцијалних вежбања која чине интегралну целину. Тако, на пример, ако су 

ученици обавештени да ће следећи писмени задатак бити у форми расправе или приказа, онда и конкретне вежбе треба да буду подређене том 

циљу. Наставник ће на одабраном моделу конкретног облика изражавања показати ученицима његове битне карактеристике, подразумевајући ту 

и примереност језика и стила. После тога ученици у форми домаћег задатка чине прве покушаје да самостално напишу састав одређене врсте. 

Читањем и коментарисањем домаћих задатака ученици се даље оспособљавају у писменом изражавању и овладавању одређеним врстама састава. 

Када је наставник стекао утисак да су сви ученици релативно овладали одређеном врстом писменог изражавања, утврђује час израде школског 

писменог задатка. Резултати таквог поступка показују се у школском писменом задатку, па се на основу њих планира даљи рад на усавршавању 

културе изражавања ученика. Ако више ученика не постигне одређени успех, цео се процес понавља.  

Оквирни број часова који је предвиђен за усмено и писмено изражавање означава укупно време, а не и број вежби у току наставне године 

(препоручује се организовање већег броја краћих вежби с прецизно одређеним циљевима).  

Током наставне године ученицима се дају писмени задаци (у складу са облицима и врстама наведеним у програму културе изражавања). По 

правилу, наставник је обавезан да прегледа и анализира задатке свих ученика. Одабрани задаци (не само најуспешнији) читају се и коментаришу 

на часу (делу часа). Поред писмених, у складу са захтевима програма, наставник даје ученицима и друге врсте конкретних домаћих задатака 

(усмених, практичних - примерених могућностима ученика и њиховој оптерећености разним обавезама).  

Израда школског писменог задатка, по правилу, траје један час. Изузетно, кад то поједини облици писменог изражавања изискују, израда задатака 

може трајати и дуже од једног часа.  
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Образовни профил:Механичар моторних возила 

Предмет: Енглески језик 

Разред: Трећи 

Службени гласник РС-Просветни гласник:  („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – УС) 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 31 / / / 31 

Недељни 1 / / / 1 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ:  

Ученици: 

- развијају језичке вештине: слушање, читање, говор, писање у оквиру теме  

- активирају и развијају речник у оквиру теме 

- изражавају *комуникативне функције  у оквиру теме 

- стичу и примењују *знања о језику  у оквиру теме 

*  Комуникативне функције 

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 
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13. Изрицање забране и реаговање на забрану 

14. Изражавање припадања и поседовања 

15. Скретање пажње 

16. Тражење мишљења и изражавањеслагања и неслагања 

17. Тражење и давање дозволе 

18. Исказивање честитки 

19. Исказивање препоруке 

20. Изражавање хитности и обавезности 

21. Исказивање сумње и несигурности 

* Знања о језику 

I РЕЧЕНИЦА 

- Сви типови упитних реченица 

- Директна и индиректна питања 

- Индиректни говор: само рецептивно -изјаве са променом глаголских времена 

- Одређене релативне клаузе 

II ИМЕНИЧКА ГРУПА 

1. Члан (Разлике између одређеног и неодређеног члана у ширем контексту)  

2. Именице (Бројиве и небројиве именице)  

3. Заменички облици  -заменице  -  детерминатори 

4. Придеви  (Обновити компарацију придева) 

5. Бројеви  (Обновити просте и редне бројеве ) 

III ГЛАГОЛСКАГРУПА 

1. Глаголи 

- Обновити разлику у употреби  Present Simple, Present Continuous; Past Simple, Past Continuous  

- Обновити све употребе Present Perfect  

- Past perfect  

- Used to 

- Обновити и утврдити начине за изражавање будућности, планова у будућности (going to, will)  

- Модални глаголи: should, must, will, may, might  

- Пасивне конструкције – садашње и прошло време – the Present Simple, Past Simple (продуктивно и рецептивно),  

- Present perfect passive (рецептивно) 

      2 . Предлози, најчешћи предлози за оријентацију у времену и простору. 
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      3. Кондиционал први и други (и рецептивно и продуктвно) 

Задаци: 

Оперативни задаци на нивоу језичких вештина  

СЛУШАЊЕ   Оспособљавање ученика за разумевање усменог говора. 

ЧИТАЊЕ   Оспособљавање ученика за функционално читање и разумевање различитих, узрасно и садржајно примерених врста текстова ради 

информисања, извршавања упутстава и остварења естетског доживљаја (читање ради личног задовољства). 

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

ПИСАЊЕ   Оспособљавање ученика за писање краћих текстова различитог садржаја. 

СОЦИОКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА   Стицање и овладавање социокултурним компетенцијама неопходним за писану и усмену употребу 

језика. 

МЕДИЈАЦИЈА И ПРЕВОЂЕЊЕ   У ситуацији када посредује између особа (вршњака или одраслих) које не могу да се споразумевају, у 

неформалним ситуацијама, сажимајући и делом преводећи,  ученик може да користи  усмену медијацију или писану медијацију и превођење. 

Активности наставника: 

-  Даје упутства и објашњења ученицима, бележи и благовремено обавештава ученике о њиховом напретку. 

Активности ученика: 

- Разуме разговетан говор или краћи текст о теми. 

- Учествује у разговору о теми. 

- Може да напише или каже кратке одговоре на питања из дате теме. 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  по 

теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Животне приче и догађаји  

2.СТ.1.5.2 

2.СТ.2.5.2 

2.СТ.1.4.2 

2.СТ.2.4.2 

2.СТ.1.2.5 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.1.4 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.4.4 

Ученик ће на крају  уводног часа бити 

упознат са начином рада и уџбеницима које 

ће користити. 

На крају наставне теме ученик ће бити у 

стању да: опише нечији изглед, разуме 

чланак о различитим идеалима лепоте у 

различитим деловима света, говори о 

идеалима лепоте и моди, препозна и 

употреби граматичке јединице: present 

Српски језик и 

књижевност 

8 4 4 
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simple and continuous, verb patterns, примени 

знање стечено на часовима на конкретним 

примерима кроз вежбу, уз помоћ модела 

напише неформално писмо. 

2. 
Свакодневни живот 

младих 

2.СТ.1.5.2 

2.СТ.2.5.2 

2.СТ.1.4.2 

2.СТ.2.4.2 

2.СТ.1.2.5 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.1.4 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.4.4 

На крају наставне теме ученик ће бити у 

стању да: разуме текст о путовањима, говори 

о путовањима, препозна и употреби 

граматичке јединице:narrative tenses, used to 

and would, примени знање стечено на 

часовима на конкретним примерима кроз 

вежбу, уз помоћ модела напише причу о 

путовању. 

Ученик ће бити у стању да: на основу 

урађеног писменог задатка сагледа у којој 

мери је савладао наставне јединице обрађене 

и утврђене на  претходним часовима, на 

основу урађене исправке писменог задатка 

сагледа грешке које је правио и научи оно 

што није знао. 

На крају наставне теме ученик ће бити у 

стању да: разуме текст о срећи, говори о 

срећи и срећном животу, препозна и 

употреби граматичке јединице: past simple 

and present perfect, present perfect continuous, 

примени знање стечено на часовима на 

конкретним примерима кроз вежбу, уз 

помоћ модела напише писмо пријатељу. 

Српски језик и 

књижевност 

10 4 6 

3. Друштво и породица 

2.СТ.1.5.2 

2.СТ.2.5.2 

2.СТ.1.4.2 

2.СТ.2.4.2 

2.СТ.1.2.5 

Ученик ће бити у стању да: на основу 

урађеног писменог задатка сагледа у којој 

мери је савладао наставне јединице обрађене 

и утврђене на  претходним часовима, на 

основу урађене исправке писменог задатка 

Српски језик и 

књижевност 

7 3 4 



Машинска школа „Радоје Дакић“ 2018 -2022. 

 

 

1866 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.1.4 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.4.4 

сагледа грешке које је правио и научи оно 

што није знао. 

На крају наставне теме ученик ће бити у 

стању да: разуме текст о бандама тинејџера, 

говори о бандама, препозна и употреби 

граматичке јединице: first and second 

conditional, modals of obligation, prohibition 

and permission, should and ought to, примени 

знање стечено на часовима на конкретним 

примерима кроз вежбу, уз помоћ модела 

напише писмо редакцији у коме говори о 

свом мишљењу о чланку које је прочитао у 

тим новинама.. 

Ученик ће бити у стању да: сагледа у којој 

мери је савладао наставне јединице обрађене 

и утврђене на  претходним часовима. 

4. Језик струке 

2.СТ.2.2.5 

2.СТ.2.5.2 

2.СТ.2.3.5 

 

Ученик ће бити у стању да: прочита и 

преведе текстове о својој струци, одговори 

на питања о текстoвима обрађеним на  

часовима чија је тема језик струке, преприча 

текстове, употреби речи везане за језик 

струке у конкретним примерима. 

Српски језик и 

књижевност 

6 3 3 

Начини 

оцењивања 

усменим путем, контролна вежба, 

писмени задатак, посматрање 

активности на часу 

Укупно: 31 14 17 
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Образовни стандарди: 

 

• 2.СТ.1.5.2Саставља кратке, разумљиве реченице користећи једноставне језичке структуре. 

• 2.СТ.2.5.2Правилно разуме и користи већи број сложенијих језичких структура. 

• 2.СТ.1.4.2 Пише приватно писмо о аспектима из свакодневног живота (нпр. Описује људе, догађаје, места, осећања). 

• 2.СТ.2.4.2 У приватној преписци, тражи или преноси информације, износи лични став и аргументе 

• 2.СТ.1.2.5 Разуме кратке адаптиране одломке књижевних дела, и друге поједностављене текстове који се односе на 

цивилизацијске тековине, културу и обичаје свог и других народа. 

• 2.СТ.1.3.7 Излаже једноставне, блиске садржаје у вези са културом и традицијом свог и других народа. 

• 2.СТ.1.1.4Схвата смисао прилагођеног аудио и видео записа у вези с темама из свакодневног живота (стандардни говор, 

разговетни изговор и спор ритам излагања 

• 2.СТ.1.4.4 Пише једноставне текстове према моделу, уз помоћ илустрација, табела, слика, графикона, детаљних 

упутстава. 

• 2.СТ.2.2.5 Проналази специфичне појединости у дужем тексту са претежно сложеним структурама, у коме се износе 

мишљења, аргументи и критике(нпр. новински чланци и стручни текстови). 

• 2.СТ.2.3.5 Излаже већ припремљену презентацију о темама из свог окружења или струке. 

•  

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

 

1. слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом који чита наставник или који ученици чују са звучих записа;. 

2. рад у паровима, малим и великим групама (мини-дијалози, игра по улогама, симулације,  итд.); 

3. мануалне активности (израда паноа, презентација, зидних новина, постера за учионицу или родитеље и сл.); 

4. дебате и дискусије примерене узрасту (дебате представљају унапред припремљене аргументоване монологе са ограниченим трајањем, док 

су дискусије спонтаније и неприпремљене интеракције на одређену тему); 
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Образовни профил:Механичар моторних возила 

Предмет: Физичко васпитање 

Разред: Трећи 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи  62   62 

Недељни  2   2 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ:  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 специфичним 

условима живота и рада. 

Посебни циљеви предмета: 

• 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. 

Задаци:  

Активности наставника: 

Уупознаје ученике са циљевима и исходима наставе / учења, планом рада и начинима оцењивања; даје информације о наставној јединици, 

демонстрира је, прати вежбање ученика, континуирано прати њихов рад и напредак и оцењује их , организује групна такмичења ученика 
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Активности ученика:  

Прате  усмено излагање наставника, прате презентовање градива и демонстрацију наставних јединица, вежбају, постављају питања, 

демонстрирају савладано градиво, учествују у групним такмичењима 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. 

Здравствена култураи 

физичка активност, као 

основа за реализовање 

постављених циљева и 

исхода;  

 

 

По завршетку теме ученик ће бити 

у стању да: 

- 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. 

Екологија, биологија 

2 2 / 

2. 

Развој моторичких и 

функционалних 

способности човека, као 

основа за реализовање 

постављених циљева и 

исхода 

 

По завршетку теме ученик ће бити 

у стању да: 

- Именује  моторичке способности 

које треба развијати, као и 

основна средства и методе за 

њихов развој; 

- Примени адекватна средства 

(изводи вежбе) за развој и 

Екологија, биологија 

4 / 4 
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усавршавање моторичких 

способности из: вежби 

обликовања, атлетике, 

гимнастике, пливања и спортских 

игара за развој: снаге, брзине, 

издржљивости, гипкости, 

спретности и окретности; 

3. 

Усвајање знања, умења и 

вештина из спортских 

грана и дисциплина као 

основа за реализовање 

постављених циљева и 

исхода 

Атлетика 

 

По завршетку теме ученик ће бити 

у стању да: 

-  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 

Екологија, биологија 

14 / 14 

4. 
Спортска гимнастика: 

(Вежбе на справама и тлу) 
 

По завршетку теме ученик ће бити 

у стању да: 

- 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 

Екологија, биологија 

10 / 10 
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5. 

Спортска игра (по избору) 

-рукомет 

-фудбал 

-кошарка 

-одбојка 

 

По завршетку теме ученик ће бити 

у стању да: 

- 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; 

Екологија, биологија 

26 / 26 
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- Доводи у везу свакодневни живот 

и способност за учење и 

практичан рад са физичким, 

односно спортским 

активностимаи 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 којме вежба, 

рекреира се и бави се спортом, 

што преноси у свакодневни 
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живот; 

6. 

Физичка, односно 

спортска активност: у 

складу са могућностима 

школе. 

 

По завршетку теме ученик ће бити 

у стању да: 

- Учествује на школском 

такмичењу и у систему школских 

спортских такмичења. 

 

6 / 6 

Начини 

оцењивања 

Праћење напретка ученика 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 

спортскимиграма  

Укупно: 62 2 60 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

 

• 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 позитиво 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) 
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• 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.  

• 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 ; 

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: 
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За ученике: наставни садржаји из програма вежби на тлу, прескока, једне справе у упору и једне справе у вису;  

За ученице: наставни садржаји из програма вежби на тлу, прескока, греде и двовисинског разбоја. 

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). 

ПОСЕБНЕ АКТИВНОСТИ 

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

-   Два целодневна излета са пешачењем 

- Iразред до 12км (укупно у оба правца); 

- IIразреддо 14 км (укупно у оба правца); 

- IIIразредdo 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. 
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Образовни профил: Механичар моторних возила 

Предмет: Математика 

Разред: Трећи 

Службени гласник РС-Просветни гласник:  5 / 2017. године.  

 

Годишњи и недељни фонд часова   

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 31 / / / 31 

Недељни 1 / / / 1 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ наставе математике је да ученици усвојезнања,развију вештине, формирају ставове потребне за схватање појава и законитости у природи, 

решавање разноврсних задатака из струке и свакодневног живота, наставак математичког образовања и самообразовања и развијање личности 

ученика. 

Задаци наставе математике су: 

- 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 простори разумевање узајамних односа геометријских фигура 

- Развијање систематичности, уредности, прецизности, темељности, истрајности, критичности у раду; 

- Оспособљавање за примену стечених знања како у математици тако и у осталим предметима; 

- Формирање математичке културе која подразумева свест о универзалности и примени математике и математичког начина мишљења; 

- Развијање способности потребних за решавање проблема и нових ситуација у процесу рада и свакодневном животу. 

Активности наставника: 

- редовно пратити рад и залагање ученика на часу, 

- водити рачуна о индивидуализацији приступу ученику, 

- подстицати ученике да опажају, примењују, препознају, упоређују, изводе закључке,  повезују знања са другим областима и другим 

предметима, решавају проблеме, практично примењују омогућити подстицајну средину за рад и учење, 

- охрабрује, помаже и подстиче ученике, 

- инсистирати на систематичности у раду и поштовању принципа и правила рада, 
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- инсистирати на практичној примени стечених знања, 

- оцењивањем мотивисати ученике за учење, 

- оцењивањем проценити ниво постигнућа ученика. 

Активности ученика: 

- активан приступ при излагању новог градива и изради задатака на часу, 

- практична примена стечених знања, 

- активно учешће у раду, 

- самопроцењивање напретка, 

- навести очекиване активности ученика с обзиром на тему ( запажа, упоређује, примењује, повезује, решава проблем, организује, 

повезује знања са другим областима, ослања се на претходно искуство.... ). 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 

Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  по 

теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. 
Аналитичка 

геометрија у равни 

2.МА.1.2.4. 

2.МА.2.2.3. 

- 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 и нормалности  

- израчуна растојање тачке од праве 

- преведе општи облик једначине круга у 

Стручни 

предмети 
18 7 11 
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канонски  

- одреди центар и полупречник кружнице 

2. 

Елементи 

финансијске 

математике 

2.МА.2.4.2. 

- наведе својства операција са примени 

каматни рачун (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 

 9 3 6 

7. 
Писмени задаци са 

исправком 
 2 писмена задатка   4 / 4 

Начини 

оцењивања 

1. усмену проверу знања, 

2. писмене задатке, 

3. контроолне вежбе, 

4. посматрање активности на часу. 

Укупно: 31 10 21 

Образовни стандарди: 

2.МА.1.2.4. Користи координатни систем за представљање једноставних геометријских објеката у равни. 

2.МА.2.2.3. Решава једноставне проблеме користећи једначину праве и криве другог реда. 

2.МА.2.4.2. Решава проблеме користећи пропорцију и процентни рачун. 

Начин остваривања програма :  

Настава се изводи са целим одељењем у учионици . 

Поред обавезних писмених  задатака реализују се и писмене провере знања у облику тестова и контролних вежби.  

У реализацији садржаја програма  

поред традиционалних метода  дијалошка са фронталним  

обликом рада  комбинују се и различите методе активног учења ,учење кроз пажљиво  

конструисане активности, учење кроз рад, извршавање задатака и личну акцију  

која треба да доведе  до постављених исхода на основу којих се врши вредновање рада ученика. 
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Образовни профил: Техничар за компјутерско управљање 

Предмет:Грађанско васпитање 

Разред: Трећи 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 37 / / / 37 

Недељни 1 / / / 1 

 

Циљ и задаци предмета 

 

Циљ:Циљ часа је да се кроз разговор са ученицима покаже како функционише грађанска иницијатива. 

Задаци:изношење предлога грађана 

  -дискусија о предлозима грађана 

  -гласање о предлозима грађана 

 

Активности наставника: 

 

Активности ученика: 

 

Ред. 

број 

теме/мо

дула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 

Исходи по наставној 

теми/модулу 
Корелација 

Број 

часова  

по 

теми/мо

дулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1-5 

Демократија и политика 

-Уводни час 

-Демократија и демократско 

одлучивање 

 

Ова тематска целина је 

посвећена појму и култури 

људских права као и улози 

грађана у залагању за 

Социологија 7  

Обрадан

овоггр

адива 
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-Грађански живот,политика и власт 

-Ограничена власт 

-Подела власти 

остваривање тих права 

6-14 

Грађанин и грађанско друштво 

-Појам грађанин/ грађанка 

-Грађанин/грађанке и поштовање  

закона 

-Упознавање са радом локал. власти 

и самоуправе 

-Грађанско и цивилнодруштво 

-Карактеристике цивилног друштва 

-Однос цивилног друштва и државе 

-Грађански активизам за и против 

-Препоставке грађ. друштва 

  Социологија 8  

Обрадан

овоггр

адива 

15-26 

Грађанска и политичка права и право 

на грађ. иницијативу 

-Људска права I 

-Људска права II 

-Грађани моје општине I 

-Грађани моје општине II 

-Грађанска иницијатива 

-Грађанска иницијатива 

(формулисање) 

-Грађанска иницијатива 

(презентација и анализа рада са 

групом) 

-Грађанска иницијатива (формални 

предлог) 

-Скупштина –припреме и заседање 

-Скупштина- заседање 

-Удружења грађана-право на 

 

Ова тематска целина је 

посвећена појму и култури 

људских права као и улози 

грађана у залагању за 

остваривање тих права 

Социологија 12   
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самоорганизовање 

-Удружења грађана-упознавање са 

радом локал. удружења 

26-37 

Планирање конкретне акције 

-Планирање локалне акције-избор 

проблема 

-Планирање локалне акције-кораци у 

планирању 

-Планирање локалне акције-

прикупљање података, форм. Право 

-Планирање локалне акције-план 

надгледања и оцена успеха 

-Планирање локалне акције- 

одређивање циљ.  група, анализа 

окружења и подручја 

-Планирање локалне акције- 

осмишљавање поруке и одабир 

канала комуникације 

-Планирањелокалнеакције-

прикупљањесредстава и 

планактивности 

-Планирање локалне акције- 

припрема за јавну презентацију 

-Планирање локалне акције- јавне 

презентације у школи 

-Шта носим са собом 

   10   

Начини 

оцењивања 
 Укупно: 37   
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Образовни профили: Техничар за компјутерско управљање 

Предмет: Верска настава –Православни катихизис 

Разред: Трећи 

Службени гласник РС - Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 37 \ \ \ 37 

Недељни 1 \ \ \ 1 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ: наставе у трећем разреду јесте да се ученицима аргументовано предочи да је Исус Христос једини спаситељ створеног света зато што је 

само у његовој личности остварена заједница стварне природе с Богом. 

 

Задаци: наставе православног катихизиса су да ученици: 

стекну свест о томе да је Тајна Христова циљ стварања света; 

 уоче да је првородни грех променио начин остварења циља због кога је свет створен, али не и сам циљ; 

запазе да се Тајна Христова поистовећује са Литургијом; 

уоче да апостолским прејемством, посредством Духа Светога, преко Литургије и као Литургија, будуће Царство Божије улази у историју; 

запазе разлику између иконографског приказивања распећа и васкрсења Христовог у православној и ренесансној традицији.  

 

Активности наставника: 

 

Излаже наставну јединицу усмено, презентује градиво презентацијом, прати рад ученика, припрема наставне материјале, саставља задатке за рад, 

прати рад ученика, процењује њихове активности и постигнућа и оцењује их. 

 

Активности ученика: 

 

Прате  усмено излагање наставника, прате презентовање градива и наставних јединица, вежбају са припремљених наставних материјала, 

постављају питања ,презентују савладано градиво. 
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Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 

Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Увод  

Ученик ће моћи да сагледа садржаје којима ће 

се бавити настава Православног катихизиса у 

току 3. године средњошколског образовања; 

моћи да уочи какво предзнање градива 

Православног катихизиса има из обрађеног у 

претходном разреду; бити мотивисан да похађа 

часове православног катихизиса. 

 

1 1 0 

2. 

Христос 

истинити Бог и 

истинити Човек 

 

Ученик ће моћи ће разуме значење израза Нови 

Адам, Месија и Емануил, Логос; моћи да 

изложи зашто је Исус Христос као посредник 

између Бога и човека једини Спаситељ света; 

моћи да у прологу Јеванђеља по Јовану укаже 

на места у којима се говори о Богу као Логосу; 

моћи у основним цртама да опише зашто је 

могуће да се у новозаветној Цркви представља 

Бог; моћи да наведе основне разлике између 

слике и иконе. 

Српски језик и 

књижевност 

Историја 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Екологија 

Грађанско 

васпитање 

Физика 

5 4 1 

3. 
Приближило се 

Царство Божје... 
 

Ученик ће моћи да закључи да је Царство 

Божје заједница са Христом; моћи да увиде 

актуелност Христове проповеди; знати да је 

Христова делатност и проповед позив свима у 

Царство Божје; моћи да увиде како поуке из 

Христове проповеди могу да примене на 

сопствени живот 

Српски језик и 

књижевност 

Историја 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Екологија 

Грађанско 

васпитање 

Социологија  

Филозофија  

Физика 

7 5 3 
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4. 

Где је Христос 

ту је и Царство 

Божје 

 

Ученик ће моћи да повеже догађај 

Преображења са литургијском песмом 

«Видјехом свјет истиниј...»; моћи да разуме да 

је свака заједничка трпеза израз заједништва; 

моћи да разуме да Христос Тајном Вечером 

установљује начин на који ће остваривати 

заједницу са својим ученицима у све дане до 

свршетка века; моћи да разуме да сва радост 

хришћанске вере извире из свести о победи над 

смрћу и Христовом сталном присуству; моћи 

да, причешћујући се, доживљава себе као 

учесника Тајне Вечере; моћи да у основим 

цртама изложи смисао Христовог страдања и 

смрти; моћи да објасни да се Христос вазноси 

на небо да би узнео људску природу Оцу; моћи 

да разуме да се Христос вазноси на небо да би 

наша вера у Христа била слободна(а не 

изнуђена); знати да је општење са Христом и 

данас могуће у заједници Духа Светога – у 

Цркви. 

Српски језик и 

књижевност 

Историја 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Екологија 

Грађанско 

васпитање 

Социологија  

Филозофија  

Физика 
9 7 2 

5. 
Мој живот у 

Христу 
 

Ученик ће моћи да разуме да покајање 

(преумљење) значи постављање Царства 

Божјег за приоритет живота; моћи да разуме да 

покајање подстиче човека да тражи Царство 

Божје; знати да истински однос са Богом не 

сме бити формалистички; бити свестан значаја 

испуњавања Христових заповести у свом 

животу; схватити да се учешћем на Литургији 

учествује у Царству Божјем 

Српски језик и 

књижевност 

Историја 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Екологија 

Грађанско 

васпитање 

Социологија  

Филозофија  

Физика 

5 4 1 
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6. 
Светотајински 

живот Цркве 
 

Ученик ће моћи на основном нивоу да 

тумачи новозаветна сведочанства о 

значају Крштења; моћи да схвати да је 

Крштење прихватање 

позива на светост; моћи да објасни да 

Миропомазање значи примање дарова Светог 

Духа за служење у Цркви; моћи да схвати да су 

исповест и покајање повратак у наручје Очево 

и заједницу Цркве; знати да су службе у Цркви 

дарови Духа Светога; моћи да међусобно 

разликује различите службе у Цркви (епископ, 

свештеник, ђакон, лаик) и увиди њихову 

повезаност; бити свестан да све Тајне свој 

смисао добијају у Литургији. 

Српски језик и 

књижевност 

Историја 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Екологија 

Грађанско 

васпитање 

Социологија  

Филозофија  

Физика 

4 4 0 

7. 
Новозаветна 

ризница 
 

Ученик ће моћи да препозна догађаје из 

историје спасења у Анафори Василија Великог; 

моћи да тумачи молитву Оче наш као 

литургијску молитву; моћи да разуме да 

братска хришћанска љубав своје порекло има у 

примеру Христове љубави; бити свестан да 

хришћанско братољубље превазилази крвно и 

национално порекло; моћи да уочи у којој мери 

је напредовао и савладао градиво Православног 

катихизиса 3. разреда средње школе. 

Српски језик и 

књижевност 

Историја 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Екологија 

Грађанско 

васпитање 

Социологија  

Филозофија  

Физика 

6 5 1 

Начини 

оцењивања 

Усмено испитивање,  

писмено испитивање, 

посматрање понашања  

ученика 

                                                                     Укупно: 37 30 7 
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Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

 

Катихизација (веронаука, изучавање истине вере) јесте литургијска делатност. То значи да је она заједничко дело катихете (вероучитеља) и 

његових ученика. Свака истина вере предаје се и преноси као реалност самога живота, као опис искуства, првенствено као реалност живота у 

Цркви и опис њеног искуства. Нема и не може бити апстрактних истина и аксиома. Катихеза ("веронаука") не постоји ради гомилања података и 

информација или у служби теоретског "знања о вери" него као мистагогија, увођење у праксу живота и отварање могућности да ученик и лично 

усвоји искуство Цркве кроз слободно учешће у њеном животу, првенствено у њеној Литургији. 

Наставни процес ће имати свој пуни смисао и успех заједничким учешћем катихете (вероучитеља) и његових ученика у Литургији и у свим 

облицима и изразима живота у Цркви. 

Катихета (вероучитељ) дужан је да помогне својим ученицима да превазилазе неповерење према другима и да се истовремено ослобађају 

претеране и нездраве заокупљености собом и својим стварним и привидним проблемима. Часови катихизиса (веронауке) биће, следствено, 

усмерени на изграђивање поверења, љубави и заједништва међу ученицима у одељењу и у школи, као и у односу према људима уопште. 

Развијање овакве животне оријентације код ученика биће праћено и неговањем осећања одговорности за животну средину и за природу као 

целину. 

Притом ученици треба да осете да остваривање јединства са другима нипошто не значи опасност по њих, понајмање пак значи укидање личне 

различитости и особености. Напротив: прихватајући једни друге и показујући узајамну љубав, млади - и сви људи - истовремено чувају, поштују 

и унапређују своју и туђу личност, односно личну самосвојност сваког појединца. 

У складу са оваквим циљем наставног процеса, при обради наставних јединица - заступљеној и овде, као и у основној школи, првенствено на 

динамичан начин и дијалошким методом - треба ставити нагласак више на доживљајно, а мање на сазнајно, више на формативно, а мање на 

информативно. Циљ ће бити постигнут ако ученик, уз несебичну и ненаметљиву помоћ свога катихете, открије и себе и друге као непоновљиву 

вредност, а свој животни програм дефинише као трајни подвиг прихватања и поштовање других, стицања поверења и љубави према њима. 

Притом би он спонтано препознао Цркву као простор остваривања личности и заједнице, а једног у Тројици Бога као извор и пуноћу тога датог и 

задатог животно-вредносног програма. 
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Образовни профил: Механичар моторних возила 

Предмет: Моторна возила 

Разред:  Трећи 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 4/2007 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 0 93 0 0 93 

Недељни 0 3 0 0 3 

 

Циљ и задаци предмета 

 

Циљ:Оспособљавање ученика за самостално припремање  и контролу материјала и делова према радном налогу, Оспособљавање ученика за 

самостално одржавање алата, прибора, уређаја и машина, Оспособљавање ученика за коришћење универзалних алата  и прбора за сервисирање и 

одржавање моторних возила, Оспособљавање ученика за коришћење алата  и инструментима за дијагностику возила, Оспособљавање ученика за 

сагледавање спреге основних делова и склопова мотора 

Задаци:Основи теорије електричних машина (увод у теорију електричних машина, електричне машине једносмерне струје, машине наизменичне 

струје, електронски управљани електромотори), Једносмерне машине на возилима(увод у једносмерне машине на возилима, генератори 

једносмерне струје, електропокретачи-стартери, мали мотори једносмерне струје на моторним возилима), Наизменичне машине на возилима-

алтернатори (увод у наизменичне машине на возилима, алтернатори-генератори наизменичне струје, развој нових типова алтернатора), 

Електричне машине на хибридним и електричним возилима(увод у електричне машине на хибридним и електричним возилима, серијски 

хибриди), Дијагностика стања мотора и његових система, Анализа стања (дефектажа) механичких и електричних компонената мотора и његових 

система, Уређаји за техничко одржавање моторних возила, Уређаји и опрема за дијагностику моторних возила, Технички преглед моторних 

возила, Први сервис  моторних возила, Друг сервис мотрних возила, Трећи сервис моторних возила, Контрола аерозагађења 

 

Активности наставника:Демонстрира рад на радном месту,  даје потребна објашњења, прати рад ученика и указује на грешке, припрема 

потребне елементе за вежбу, Оцењује самосталан практичан рад ученика, користи мултимедијалне презентације, стимулисе ученике 

Активности ученика:Користи стручну литературу,  Примењује мере заштите на раду, израђује вежбе према предвиђеном плану, попуњава 

дневник рада 
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Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 

Исходи по наставној 

теми/модулу 
Корелација 

Број 

часова  по 

теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1 Електричне машине  

По завршетку модула ученик ће 

бити у стању да: 

-објасни  начин рада 

електричних машина и провери 

исправност 

-изгради и угради електричне 

машине са моторног возила 

– Техничко цртање 

– Машински материјали 

– Техничка механика 

– Машински елементи 

– Техничка физика 

– Основе технике мерења и 

контроле  

– Основна аутомеханичарска 

пракса 

– Мотори са унутрашњим 

сагоревањем 

– Одржавање мотора са 

унутрашњим сагоревањем 

– Одржавање моторних возила 

12 6 6 

2 

Системи моторног 

возила (систем преноса 

снаге, систем за 

управљање, систем  за 

ослањање и систем за 

кочење) 

 

По завршетку модула ученик ће 

бити у стању да: 

-објасни  начин рада система за 

пренос снаге коришћењем 

модела 

-објасни  начин рада систем за 

управљање коришћењем модела 

-објасни  начин рада система за 

ослањање  коришћењем модела 

-објасни  начин рада система за 

кочење коришћењем модела 

-расклопи системе моторног 

возила(систем за пренос снаге, 

систем за управљање, систем за 

– Техничко цртање 

– Машински материјали 

– Техничка механика 

– Машински елементи 

– Техничка физика 

– Основе технике мерења и 

контроле  

– Основна аутомеханичарска 

пракса 

– Мотори са унутрашњим 

сагоревањем 

– Одржавање мотора са 

унутрашњим сагоревањем 

– Одржавање моторних возила 

75 35 40 
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ослањање и систем за кочење) 

-склопи системе моторног 

возила(систем за пренос снаге, 

систем за управљање, систем за 

ослањање и систем за кочење) 

3 
Техничко одржавање 

моторних  возила 
 

По завршетку модула ученик ће 

бити у стању да: 

-рукује  уређајима за техничко 

одржавање моторних возила  

-објасни начин рада и 

примењује  уређаје  за 

дијагностику моторних возила 

-објасни  процедуре техничког 

прегледа моторног возила 

-спроводи процедуру  техничког 

прегледа моторног возила 

-објасни  контролу аерозагађења 

– Техничко цртање 

– Машински материјали 

– Техничка механика 

– Машински елементи 

– Техничка физика 

– Основе технике мерења и 

контроле  

– Основна аутомеханичарска 

пракса 

– Мотори са унутрашњим 

сагоревањем 

– Одржавање мотора са 

унутрашњим сагоревањем 

– Одржавање моторних возила 

6 3 3 

Начини 

оцењивања 

• праћење остварености исхода 

• тестове практичних вештина 

• радна свеска 

                                                                     Укупно: 93 44 49 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

Приликом реализације наставног плана обрадити следеће области: 

Основи теорије електричних машина (увод у теорију електричних машина, електричне машине једносмерне струје, машине наизменичне 

струје, електронски управљани електромотори) 

Једносмерне машине на возилима(увод у једносмерне машине на возилима, генератори једносмерне струје, електропокретачи-стартери, мали 

мотори једносмерне струје на моторним возилима) 

Наизменичне машине на возилима-алтернатори (увод у наизменичне машине на возилима, алтернатори-генератори наизменичне струје, 

развој нових типова алтернатора) 
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Електричне машине на хибридним и електричним возилима(увод у електричне машине на хибридним и електричним возилима, серијски 

хибриди) 

Дијагностика стања мотора и његових система 

Анализа стања (дефектажа) механичких и електричних компонената мотора и његових система 

Уређаји за техничко одржавање моторних возила 

Уређаји и опрема за дијагностику моторних возила 

Технички преглед моторних возила 

Први сервис  моторних возила 

Друг сервис мотрних возила 

Трећи сервис моторних возила 

Контрола аерозагађења 

 

 

 

 

Образовни профил:Механичар моторних возила  

Предмет: Предузетништво 

Разред: Трећи 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи / 62 / / 62 

Недељни / 2 / / 2 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ:   

− Развијање пословних и предузетничких знања, вештина и понашања: 

− Развијање предузетничких вредности и способности да се препознају предузетничке могућности у локалној средини и делују у складу са 

тим; 
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− Развијање пословног и предузетничког начина мишљења; 

− Развијање свести о сопстевним знањима и способностима и даљој  професионалној оријентацији; 

− Оспособљавање за активно тражење посла ( запошљавање и самозапошљавање ); 

− Оспособљавање за израду једноставног плана пословања мале фирме  

Активности наставника: Да објасни одређену наставну тему и укаже на значај те теме. 

Активности ученика: Пажљиво праћење и активно укључивање у обрађивање наставне теме. 

 

Ред. 

број 

теме/мо

дула 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 
Образовни стандарди Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  по 

теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1 
Предузетништво 

и  предузетник 

- Разумевање појма и значаја 

предузетништва; 

- Препознавање особености 

предузетника; 

- Наведе адекватне примере   предузет. из 

локалног окружења;  

- Наведе карактеристике предузетника 

објасни значај мотивационих фактора у 

предузет. 

 Сви стучни 

предмети и 

модули 10 8 2 

2 

Развијање и 

процена 

пословних идеја,  

маркетинг план 

- Развијање способности за 

уочавање,  формулисање и 

процену пословних идеја; 

- Упознавање ученика са 

елементима марткетинг плана; 

- Развијање смисла за тимски  

рад; 

- Одабира из мноштва идеја она која је 

примењива и реална за отпочињање 

бизниса; 

- Препозна различите начине отпочињана 

посла; 

- Самостално прикупља податке са 

тржишта – конкуренција, потенцијални 

клијенти, величина тржишта; 

- Ради тимски у ученичкој групи. 

 Сви стучни 

предмети и 

модули 

12 10 2 

3 

Управљање и  

организација, 

правни оквир  за 

оснивање и 

функционисање 

делатности 

- Упознавање ученика са 

стиловима руковођења; 

- Упознавање са правним 

оквиром за оснивање и 

функционисање делатности; 

- Наведе особине успешног менаџера; 

- Објасни значај информационих 

технологија за савремено пословање. 

- Прикупи информације које су потребне 

за успешно вођење посла; 

- Самостално сачини или попуни 

пословну документацију ( CV, пословна 

Сви стучни 

предмети и 

модули 

20 16 4 
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писма, молбе, записник, образци...). 

4 

Економија 

пословања, 

финансијски 

план 

- Упознавање ученика са 

финансијским аспектима 

предузећа/радње: 

- Направити разлику између 

прихода и расхода с једне 

стране и прилива и одлива 

новца са друге стране 

- Саставити финансијски план за 

сопствену бизнис идеју 

- Планира производњу и трошкове за 

сопстевни бизнис; 

- Састави финансијске извештаје у 

наједноставнијој форми ( биланс стања, 

биланс успеха и ток готовине 

предузећа); 

- Презентује одређени део плана 

производње / финансијског плана. 

Сви стучни 

предмети и 

модули 

10 8 2 

5 

Ученички пројект 

– презентација 

пословног плана 

-Оспособљавање ученика вештини 

презентације пословног плана. 

-Изради једноставан пословни план ( део 

пословног плана); 

-Према усвојеног пословној идеји 

презентује послновни план  (део) у 

оквиру  своје тимске улоге. 

Сви стучни 

предмети и 

модули 10 8 2 

Начини 

оцењивања 

Праћење остварености исхода; 

Тестови знања; 

Тестови  практичних вештина. 

                                                                     Укупно: 62 50 12 
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Образовни профил: Механичар моторних возила 

Предмет: Одржавање мотора и моторних возила 

Разред: Трећи 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи / / 558 60 648 

Недељни / / 12 / 12 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ: 

• Оспособљавање ученика за утврђивање неисправност мотора и системе мотора помоћу контролномерних и дијагностичких уређаја 

• Оспособљавање ученика за изградњу и уградњу мотора 

• Оспособљавање ученика за растављање  и анализу стања (дефектажа) мотора и система 

• Оспособљавање ученика за састављање  мотора  и подешавање рада  

• Оспособљавање ученика за утврђивање неисправност механизма за управљање помоћу контролномерних и дијагностичких уређаја 

• Оспособљавање ученика за изградњу и уградњу механизма за управљање 

• Оспособљавање ученика за растављање  и анализу стања (дефектажа) механизма за управљање 

• Оспособљавање ученика за састављање  механизма за управљање  и подешавање  

• Оспособљавање ученика за подешавање и контролу конвергенције точкова 

• Оспособљавање ученика за утврђивање неисправност механизма за управљање помоћу контролномерних и дијагностичких уређаја 

• Оспособљавање ученика за изградњу и уградњу механизма за управљање 

• Оспособљавање ученика за растављање  и анализу стања (дефектажа) механизма за управљање 

• Оспособљавање ученика за састављање  механизма за управљање  и подешавање  

• Оспособљавање ученика за подешавање и контролу конвергенције точкова 

• Оспособљавање ученика за утврђивање неисправност механизма за управљање помоћу контролномерних и дијагностичких уређаја 

• Оспособљавање ученика за изградњу и уградњу механизма за управљање 

• Оспособљавање ученика за растављање  и анализу стања (дефектажа) механизма за управљање 
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• Оспособљавање ученика за састављање  механизма за управљање  и подешавање  

• Оспособљавање ученика за подешавање и контролу конвергенције точкова 

• Оспособљавање ученика за утврђивање неисправност механизма за управљање помоћу контролномерних и дијагностичких уређаја 

• Оспособљавање ученика за изградњу и уградњу механизма за управљање 

• Оспособљавање ученика за растављање  и анализу стања (дефектажа) механизма за управљање 

• Оспособљавање ученика за састављање  механизма за управљање  и подешавање  

• Оспособљавање ученика за подешавање и контролу конвергенције точкова 

• Оспособљавање ученика за рад на линији техничког прегледа моторног возила 

• Оспособљавање ученика за реализацију прве помоћи 

• Оспособити ученика да управља моторним возилом  „Б“ категорије 

 

Задаци: 

 

Стицање основних знања и њихова практична примена: 

1. Одржавање мотора са унутрашњим сагоревањем  (сус) 

2. Механизам за управљање 

3. Систем преноса снаге  

4. Алати, уређаји и специјална опрема за контролу и дијагностику моторних возила  

5. Систем  за кочење и систем  за ослањање 

6. Техничко одржавање моторних  возила 

7. Прва помоћ  

8. Обука вожње на моторном возилу „ Б“  категорије   

 

Активности наставника: 

Излаже наставну јединицу усмено, презентује градиво презентацијом, демонстрира, прати рад ученика, модерира рад ученика, припрема наставне 

материјале, саставља задатке за рад, прати рад ученика, процењује њихове активности и постигнућа и оцењује их. 

 

Активности ученика: 

Прате  усмено излагање наставника, прате презентовање градива и демонстрацију наставних јединица, вежбају са припремљених наставних 

материјала, постављају питања, демонстрирају савладано градиво 

 

 



Машинска школа „Радоје Дакић“ 2018 -2022. 

 

 

1895 

Ред. 

број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. 

Одржавање мотора са 

унутрашњим сагоревањем 

(СУС) 

• Дијагностика стања 

мотора и његових система 

• Анализа стања 

(дефектажа) механичких 

и електричних 

компонената мотора и 

његових система 

• Отклањање утврђених 

кварова 

 

 

• открије неисправност мотора помоћу 

контролномерних и дијагностичких 

уређаја 

• примени основне безбедносне 

процедуре приликом рада на возилу 

• изврши изградњу и уградњу мотора и 

његових система 

• растави елменте мотора и његових 

система 

• изведе анализу стања (дефектажа) 

механичких и електричних 

компонената мотора и његових система 

• отклони утврђени квар на механичким 

и/или електричним компонентама, под 

надзором овлашћеног лица 

• састави поправљени склоп и провери 

његову функционалност 

• користи прибор, алат и средства за рад 

• примени одговарајуће мере заштите на 

раду  и за  заштиту  животне  средине. 

Техничко цртање 

Машински 

материјали 

Техничка механика 

Машински 

елементи 

Техничка физика 

Основна 

аутомеханичарска 

пракса 

Мотори са 

унутрашњим 

сагоревањем 

Моторна возила 

 

72 / 72 

2. 

Механизам за управљање  

 

• Дијагностика стања 

механизма за управљање 

• Анализа стања 

(дефектажа) механичких и 

електричних компонената 

механизма за управљање 

 

• открије неисправност механизма за 

управљање помоћу контролномерних и 

дијагностичких уређаја 

• примени основне безбедносне 

процедуре приликом рада на возилу 

• изврши изградњу и уградњу 

механизма за управљање  

• растави елменте механизм за 

Техничко цртање 

Машински 

материјали 

Техничка механика 

Машински 

елементи 

Техничка физика 

Основна 

72 / 72 
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• Отклањање утврђених 

кварова 

• Калибрација 

(подешавање) електричног 

механизма за управљање 

• Конвергенција точкова 

управљање 

• изведе анализу стања (дефектажа) 

механичких и електричних компонената 

механизма за управљање 

• отклони утврђени квар на 

механичким и/или електричним 

компонентама , под надзором овлашћеног 

лица 

• састави поправљени склоп и 

провери његову функционалност 

• користи прибор, алат и средства за 

рад 

• изврши подешавање и контролу 

конвергенције точкова 

• примени мере заштите на раду и 

заштиту човекове околине. 

аутомеханичарска 

пракса 

Мотори са 

унутрашњим 

сагоревањем 

Моторна возила 

 

3. 

Систем преноса снаге 

 

• Дијагностика стања 

система преноса снаге 

• Анализа стања (дефектажа) 

механичких и електричних 

компонената система 

преноса снаге 

• Отклањање утврђених 

кварова 

• Точак и пнеуматик 

• Поступак унакрсне измене 

точкова са и без резервног 

точка 

• Балансирање и правилно 

постављање 

 

• открије неисправност система преноса 

снаге помоћу контролномерних и 

дијагностичких уређаја 

• примени основне безбедносне 

процедуре приликом рада на возилу 

• изврши изградњу и уградњу система 

преноса снаге  

• растави елементе система преноса 

снаге 

• изведе анализу стања (дефектажа) 

механичких и електричних 

компонената система преноса снаге 

• отклони утврђени квар на механичким 

и/или електричним компонентама, под 

надзором овлашћеног лица 

• састави поправљени склоп и провери 

Техничко цртање 

Машински 

материјали 

Техничка механика 

Машински 

елементи 

Техничка физика 

Основна 

аутомеханичарска 

пракса 

Мотори са 

унутрашњим 

сагоревањем 

Моторна возила 

 

180 / 180 
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 Калибрација(подешавање) 

електричног система 

преноса снаге 

• Системи за пренос снаге: 

спојнице,  мењачки  

преносници, зглобни 

преносници, погонски 

мост, точкови и 

пнеуматици 

његову функционалност, под надзором 

овлашћеног лица 

• изврши изградњу, уградњу, 

балансирање и изабере смер 

постављање точка 

• користи прибор, алат и средства за рад 

• примени мере заштите на раду и 

заштиту човекове околине. 

4. 

Алати, уређаји и специјална 

опрема за контролу и 

дијагностику моторних 

возила  

 

• Алат и инструменти за 

дијагностику кварова 

• Специјални алати и опрема 

за дијагностику 

• Уређаји и опрема за 

дијагностику механичких 

компонената возила 

• Уређаји и опрема за 

дијагностику електричних 

компонената возила 

(сензори, актуатори, 

електронска управљачка 

јединица ...) 

• Дијагностички уређај и 

његове компоненте 

• Дијагностика механичке 

исправности возила 

• Радионичке базе података 

 

• Алат и инструменти за дијагностику 

кварова 

• Специјални алати и опрема за 

дијагностику 

• Уређаји и опрема за дијагностику 

механичких компонената возила 

• Уређаји и опрема за дијагностику 

електричних компонената возила 

(сензори, актуатори, електронска 

управљачка јединица ...) 

• Дијагностички уређај и његове 

компоненте 

• Дијагностика механичке исправности 

возила 

• Радионичке базе података 

Техничко цртање 

Машински 

материјали 

Техничка механика 

Машински 

елементи 

Техничка физика 

Основна 

аутомеханичарска 

пракса 

Мотори са 

унутрашњим 

сагоревањем 

Моторна возила 

 

30 24 6 
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5. 

Систем  за кочење и систем  

за ослањање 

 

• Дијагностика стања 

система за кочење и 

система за ослањање 

• Анализа стања (дефектажа) 

механичких и електричних 

компонената система за 

кочење и система за 

ослањање 

• Отклањање утврђених 

кварова 

• Хидрауличка кочница 

• Пнеуматска кочница 

• Комбинована 

кочница(хидропнеуматска) 

• Механичка кочница 

• Измена функционалних 

елемената склопова 

• Подешавање система за 

кочење и система за 

ослањање 

• ABS/ASR/ESP/CES систем 

ослањања 

• Основни елементи 

ABS/ASR/ESP/CES систем 

ослањањ 

• Варијанте 

ABS/ASR/ESP/CES систем 

ослањањ 

• Систем са основним 

 

• открије неисправност система за кочење 

и система за ослањање помоћу 

контролномерних и дијагностичких 

уређаја 

• примени основне безбедносне процедуре 

приликом рада на возилу 

• изврши изградњу и уградњу система за 

кочење и система за ослањање 

• растави елементе система за кочење и 

система за ослањање 

• изведе анализу стања (дефектажа) 

механичких и електричних компонената 

система за кочење и система за ослањање   

• отклони утврђени квар на механичким 

и/или електричним компонентама , под 

надзором овлашћеног лица 

• састави поправљени склоп и провери 

његову функционалност, под надзором 

овлашћеног лица 

• користи прибор, алат и средства за рад 

• примени мере заштите на раду и заштиту 

човекове околине 

Техничко цртање 

Машински 

материјали 

Техничка механика 

Машински 

елементи 

Техничка физика 

Основна 

аутомеханичарска 

пракса 

Мотори са 

унутрашњим 

сагоревањем 

Моторна возила 

90 / 90 
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давачима и актуаторима 

Калибрација(подешавање) 

електричног система за 

кочење и система за 

ослањање 

6. 

Техничко одржавање 

моторних  возила 

 

• Уређаји за техничко 

одржавање моторних возила 

• Уређаји и опрема за 

дијагностику моторних 

возила 

• Технички преглед моторних 

возила 

• Први сервис моторних 

возила 

• Друг сервис мотoрних 

возила 

• Трећи сервис моторних 

возила 

• Контрола аеро загађења 

 

• рукује уређајима за техничко одржавање 

моторних возила  

• рукује уређајима за дијагностику 

моторних возила 

• објасни процедуре техничког прегледа 

моторног возила 

• изведе процедуре техничког прегледа 

моторног возила 

• изведе контролу аеро загађења 

Техничко цртање 

Машински 

материјали 

Техничка механика 

Машински 

елементи 

Техничка физика 

Основна 

аутомеханичарска 

пракса 

Мотори са 

унутрашњим 

сагоревањем 

Моторна возила 

70  70 

7. 

Прва помоћ     

• Прва помоћ прописана 

Законом о безбедности 

саобраћаја на путевима 

 

• Прва помоћ прописана Законом о 

безбедности саобраћаја на путевима 

Техничко цртање 

Машински 

материјали 

Техничка механика 

Машински 

елементи 

Техничка физика 

Основна 

аутомеханичарска 

пракса 
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Мотори са 

унутрашњим 

сагоревањем 

Моторна возила 

8. 

Обука вожње на моторном 

возилу Б категорије  

 

• Дужности учесника у 

саобраћају у случају 

саобраћајне несреће 

• Обука вожње за „ Б“ 

категорију у складу са 

Законом о безбедности 

саобраћаја на путевима  

• Оспособљавање кандидата 

за вожњу 

• Практична обука: 

- провера и припрема возила 

за безбедно учествовање у 

саобраћају на путу; 

- употреба команди и уређаја 

возила; 

 - извођење прописаних 

радњи возилом на 

уређеном полигону; 

- извођење радњи возилом у 

саобраћају на путу; 

- управљање возилом на путу 

у насељу, у условима 

слабог, средњег и јаког 

интензитета саобраћаја; 

- управљање возилом на путу 

 

• изведе прву помоћ прописане  

Законом о безбедности саобраћаја на 

путевима 

• управља моторним возилом „ Б“ 

категорије 

Техничко цртање 

Машински 

материјали 

Техничка механика 

Машински 

елементи 

Техничка физика 

Основна 

аутомеханичарска 

пракса 

Мотори са 

унутрашњим 

сагоревањем 

Моторна возила 
40 / 40 
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у насељу и ван насеља, у 

ноћним условима; 

- увежбавања радњи возилом 

и поступање возача у 

различитим саобраћајним 

ситуацијама. 

Начини 

оцењивања 

праћење остварености исхода, тестови 

практичних вештина, дневник рада 
Укупно: 648 / 648 

 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

 

• Користи стручну литературу 

• Примењује мере заштите на раду 

• Познавање саобраћајних правила и прописа реализовати  према утврђеном програму Закона о безбедности саобраћаја на путевима 

 Наставу у блоку из Познавања саобраћајних правила и прописа реализовати  у току школске године. По реализованој настави из Познавања 

саобраћајних правила и прописа организовати полагање теста из теоријског дела. Након положеног теоријског дела организовати индивидуалну 

обуку вожње на моторном возилу Б категорије 
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Образовни профил: ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ 
 

ОПШТЕОБРАЗОВНИ 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД УКУПНО 

Разредно часовна 

настава 

Н
ас

та
в
а 

у
 

б
л
о

к
у

 г
о

д
. 

Разредно часовна 

настава 

Н
ас

та
в
а 

у
 

б
л
о

к
у

 г
о

д
. 

Разредно часовна 

настава 

Н
ас

та
в
а 

у
 

б
л
о

к
у

 г
о

д
. 

Разредно часовна 

настава 

Н
ас

та
в
а 

у
 

б
л
о

к
у

 г
о

д
. 

НЕДЕЉН

О 

ГОДИШЊ

Е 

НЕДЕЉН

О 

ГОДИШЊ

Е 

НЕДЕЉН

О 

ГОДИШЊ

Е 
НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ 

Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В 

1.  Српски језик и књижевност 3  111   2  70   2  62   7  243   

2.  Страни језик 2  74   2  70   2  62   6  206   

3.  Устав и права грађана           1  31   1  31   

4.  Историја 3  111             3  111   

5.  Географија 2  74             2  74   

6.  Музичка уметност 1  37             1  37   

7.  Ликовна култура 1  37             1  37   

8.  Физичко васпитање 2  74   2  70   2  62   6  206   

9.  Математика 3  111   2  70   2  62   7  243   

10.  Физика 2  74             2  74   

11.  Хемија 2  74             2  74   

12.  Рачунарство и информатика  2  74             2  74  

13.  
Екологија и заштита 

животне средине 
1  37             1  37   

Укупно А: 22 2 814 74  8  280   9  279   39 2 1373 74  

Укупно А: 24 888  8 280  9 279  41 1447  
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Б. СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 

(теорија, вежбе, практична 

настава) 

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД УКУПНО 

Разредно часовна 

настава 

Н
ас

та
в
а 

у
 

б
л
о

к
у

 г
о

д
. 

Разредно часовна 

настава 

Н
ас

та
в
а 

у
 

б
л
о

к
у

 г
о

д
. 

Разредно часовна 

настава 

Н
ас

та
в
а 

у
 

б
л
о

к
у

 г
о

д
. 

Разредно часовна 

настава 

Н
ас

та
в
а 

у
 

б
л
о

к
у

 г
о

д
. 

НЕДЕЉН

О 

ГОДИШЊ

Е 

НЕДЕЉН

О 

ГОДИШЊ

Е 

НЕДЕЉН

О 

ГОДИШЊ

Е 
НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ 

Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В 

1.  Основи електротехнике 3  111   2  70        5  181   

2.  Техничко цртање   1  37             1  37  

3.  Електрична мерења      2 1 70 35       2 1 70 35  

4.  Електроника      2 1 70 35       2 1 70 35  

5.  
Економика и организација 

предузећа 
          2  62   2  62   

6.  Електричне инсталације      2  70        2  70   

7.  Електричне машине           2  62   2  62   

8.  Електротермички уређаји      2  70   2  62   4  132   

9.  Расхладни уређаји           3  93   3  93   

10.  Практична настава  4  148   12  420 60  12  372 90  28  940 150 

УкупноБ: 3 5 111 185  10 14 350 490 60 9 12 279 372 90 22 31 740 1047 150 

УкупноБ: 8 296  24 840 60 21 651 90 53 1787 150 

Укупно часова на годишњем  

нивоу 

296 900 741 1937 
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Остали облици образовно-васпитног рада током школске године 

  

I РАЗРЕД              

часова 

II РАЗРЕД              

часова 

III РАЗРЕД              

часова 

УКУПНО             

часова 

Час одељењског старешине 74 70 62 206 

Додатни рад* до 30 до 30 до 30 до 90 

Допунски рад* до 30 до 30 до 30 до 90 

Припремни рад* до 30 до 30 до 30 до 90 

*Ако се укаже потреба за овим облицима рада 

Факултативни облици образовно-васпитног рада током школске године 

  

I РАЗРЕД              

часова 

II РАЗРЕД              

часова 

III РАЗРЕД              

часова 

Екскурзија до 3 дана до 5 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, секција и друго) 30-60 часова годишње 

Друштвене активности (ученички парламент, ученичке задруге) 15-30 часова годишње 
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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 плановимадругих 

образовних профила истог или другог подручја рада, наставним плановима гимназије или по програмима који су претходно донети.  
 

 

 

 

                                            ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВНОГ ПЛАНА И ПРОГРАМА 

                          1. Остваривање програма по недељама  
 

 

  I  РАЗРЕД II  РАЗРЕД III  РАЗРЕД 

Разредно-часовна настава 37 35 31 

Настава у блоку / 2 3 

Обавезне ваннаставне активности 2 2 2 

Завршни испит   3 

Укупно радних недеља 39 39 39 

 

 

2. Подела одељења на групе 

 

Садржаји лабораторијских вежби, практичне наставе и наставе у блоку за стручне предмете у првом, другом и трећем разреду, остварују се 

поделом одељења на две групе ученика. 
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Први разред 

Образовни профил:Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје 

Предмет: Српски језик и књижевност 

Разред:  Први 

„Службени гласник РС-Просветни гласник:" бр.р. 11/2016 од 26.8.2016. 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок настава Укупно 

Годишњи 111 / / / 111 

Недељни 3 / / / 3 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ: 

- проширивање и продубљивање знања о српском језику;  

- унапређивање језичке и функционалне писмености;  

- проширивање и продубљивање знања о српској и светској књижевности, развијање љубави према књизи и читању, оспособљавање за 

интерпретацију уметничких текстова;  

- упознавање репрезентативних дела српске и опште књижевности, књижевних жанрова, књижевноисторијских појава и процеса у 

књижевности;  

- проширивање и продубљивање књижевних знања и читалачких вештина;  

- образовање и васпитање ученика као слободне, креативне и културне личности, критичког ума и оплемењеног језика и укуса.  

Задаци: 

- Настава језика (знања о језику, способност служење језиком и васпитна улога наставе језика). Ученици треба да:  

- овладају знањима о српском књижевном језику;  

- стекну вештине и способности његовог коришћења у општењу са другима, у писменом и усменом изражавању, приликом учења, 

образовања и интелектуалног развоја;  

- поштују матерњи језик, негују српски језик, традицију и културу српског народа, националних мањина, етничких заједница и других 

народа;  

- унапређују културу језичког општења, у складу са поштовањем расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне 

равноправности, са развијањем толеранције и уважавања различитости и са поштовањем и уважавањем других језика и других култура.  
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- Настава књижевности (усвајање књижевних знања, развијање читалачких вештина и афирмисање васпитних вредности путем 

књижевности). Ученици треба да:  

- упознају репрезентативна дела српске књижевне баштине и дела опште књижевности, њихове ауторе, поетске и естетске вредности;  

- негују и развијају читалачке компетенције и интерпретацијске вештине посредством којих ће се упознавати са репрезентативним 

књижевним делима из историје српске и опште књижевности, читати их и тумачити у доживљајној и истраживачкој улози;  

- развијају литерарне афинитете и постану читаоци рафинираног естетског укуса који ће умети да на истраживачки, стваралачки и активан 

начин читају књижевна дела свих жанрова, вреднују их, говоре о њима и поводом њих;  

- усвоје хуманистичке ставове, уверења и систем вредности;  

- оспособе се за поуздано морално просуђивање, опредељивање за добро и осуду насилништва и нечовештва, одбацивање свих видова 

агресивног и асоцијалног понашања и за развијање самосвести и личне одговорности;  

- подстичу на саосећање са ближњима и одговорност према другом;  

- развију врлине разборитости и равнотеже и мудрости.  

- Општи задаци. Ученици треба да:  

- развијају и негују стваралачки и истраживачки дух у процесу учења и у примени стечених знања;  

- развијају и негују методичност и методичка поступања приликом овладавања сложеним и обимним знањима;  

- усаглашено са општим исходима учења, као и усклађено са узрастом и способностима, даље развијају знања, васпитне вредности и 

функционалне вештине које ће моћи да користе у даљем образовању, у професионалном раду и у свакодневном животу;  

- развијају лични и национални идентитет и осећање припадности држави Србији;  

- формирају вредносне ставове којима се чува национална и светска културна баштина;  

- буду оспособљени за живот у мултикултуралном друштву.  

Активности наставника: 

- мотивисање ученика за читање; 

- припремање и благовремено давањеученицимаистраживачких задатакакао помоћприликом читања и разумевања дела; 

- припремање наставних материјала; 

- планирање активности на часу и тока часа; 

- објашњавање, тумачење, анализирање  новихсадржаја и појмова; 

- подстицање активног учешћа ученика ураду на часу; 

- подстицање креативности ученика; 

- подстицање код ученика критичког развој мишљења и разумевања; 

- подстицањее активног учења; 

- подстицање учника  да повезују знања са другим областима и  ослањају се на претходно искуство; 

- инсистирање на практичној примени стечених знања  
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- подстицање одговорности код ученика; 

- упућивање ученика на додатне изворезнања и могућности сазнавања; 

- неговање позитивне климе у одељењу; 

- омогућавање подстицајне средине за рад и учење; 

- охрабрибравање, помагање и подстицање ученика; 

- инсистирање на систематичности у раду и поштовању принципа и правила рада; 

- редовно вредновање рада и постигнућа сваког ученика; 

- самовредновање реализације програма ; 

- планирање новина и измена за следећу школску годину. 

Активности ученика: 

- редовно читање задате лектире; 

- припремње радних материјала за часове обраде књижевних дела; 

- активно учествовање у дискусијама на часу; 

- активан приступање при излагању новог градива и изради задатака на часу; 

- самостално или уз помоћ наставника запажање, упоређивање, примена и повезивање градива ; 

- израда домаћих задатака; 

- активно учење; 

- тражење додатне подршке за градиво које нису разумели или их  додатно интересује; 

- редовно бележење у свеску свих  најважнијих чињеница и закључакае са часа; 

- израда писмених задатака, тестова знања, правописних диктата, рецитовање стихова; 

- практична примена стечених знања; 

- повезивање знања са другим областима; 

- ослањање на претходно искуство; 

- самопроцењивање напретка . 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  по 

теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

I 

Увод у 

проучавање 

књижевног дела 

 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- разликује врсте уметности и њихова изражајна средства 

- објасни појам и функцију књижевности као уметности и 

Историја 

Ликовна 

култура 

12 10 2 
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однос књижевности и других уметности 

- наведе научне дисциплине које се баве проучавањем 

књижевности 

- познаје књижевне родове и врсте и разликује њихове 

основне одлике 

- разликује књижевне родове и врсте 

- одреди тему, мотив, сиже, фабулу, лик и идеју у 

књижевном делу 

- износи своје утиске и запажања о књ делу, тумачи његове 

битне чиниоце и вреднује га 

Музичка 

уметност 

II 
Књижевност 

старог века 
 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- 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 

Историја 

Географија 

Ликовна 

култура 

Музичка 

уметност 

10 8 2 

III 
Средњовековна 

књижевност 
 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- 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 

Историја 

Ликовна 

култура 

Музичка 

уметност 

Верска 

настава 

Филозофија 

11 8 3 

IV 
Народна 

књижевност 
 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- 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 

Историја 

Ликовна 

култура 

Музичка 

уметност 

Верска 

настава 

11 8 3 
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и поруке у одабраним делима 

- упореди уметничку интерпретацију стварности  и 

историјске чињенице 

V 
Хуманизам и 

ренесанса 
 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- 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 

Историја 

Географија 

Ликовна 

култура 

Музичкo 

Филозофија 

Верска  

11 8 3 

VI 
Барок и 

класицизам 
 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

-  наведе најзначајније представнике и њихова дела 

- објасни значење појмова барок и класицизам 

- наводи и на обрађеним делима образлаже одлике  

- епохе 

- упореди вредности  

- хуманизма и ренесансе са бароком и класицизмом 

Историја 

Ликовна 

култура 

Музичка 

уметност 

Филозофија 

Верска  

6 5 1 

VII Лектира  

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- разуме и тумачи предвиђен књижевна дела 

- анализира ликове и указује на њихове особине и поступке 

- уочава и примерима аргументује 

- основне поетичке, језичке,       

- естетске и структурне     особине књижевних дела    из 

обавезне школске 

- лектире. 

- уочава и анализира 

- проблеме у књижевном     делу и уме да аргументује своје 

ставове  

 

5 5 / 

VIII Језик  

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- објасни функцију језика и појам језичког знака 

- разуме природу модерног књижевног (стандардног) 

језика 

Страни језик 

24 18 6 
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- наведе фазе развоја књижевног језика до 19. века 

- наведе дисциплине које се баве проучавањем језичког 

система 

- правилно изговара гласове и акценте књижевног језика 

- разликује гласовне алтернације 

- 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 

IX 
Култура 

изражавања 
 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- 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 

 

 

21 - 21 

Начини 

оцењивања 

• усмено испитивање 

- индивидуално 

- групна дискусија 

• тест знања 

• домаћи задатак 

• писмени задатак 

• есеј 

• ППТ презентација 

• праћење актиности на часу 

Укупно: 111 70 41 
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Образовни стандарди: 

Основни ниво 

1. Област ЈЕЗИК  

2.СЈК.1.1.1. Има основна знања о језику уопште (шта је језик, које функције има); поштује свој језик и поштује друге језике; препознаје 

стереотипне ставове према језику. Разуме појам текста; разликује делове текста (увод, главни део, завршетак); препознаје врсте 

текстова (облике дискурса); има основна знања из социолингвистике: познаје појмове једнојезичности и вишејезичности (и зна 

одговарајуће језичке прилике у Србији); разуме појам језичке варијативности и препознаје основне варијетете.  

2.СЈК.1.1.2. Разликује књижевни (стандардни) језик од дијалекта; зна основне податке о дијалектима српског језика; има правилан став 

према свом дијалекту и другим дијалектима српског језика и према оба изговора српског књижевног језика (поштује свој и друге 

дијалекте српског језика и има потребу да чува свој дијалекат; подједнако цени оба изговора српског књижевног језика - екавски и 

(и)јекавски); има потребу да учи, чува и негује књижевни језик; познаје најважније граматике и нормативне приручнике и уме да се 

њима користи; зна основне податке о месту српског језика међу другим индоевропским и словенским језицима; има основна знања о 

развоју књижевног језика, писма и правописа код Срба.  

2.СЈК.1.1.3. Разликује правилан од неправилног изговора гласа; зна основну поделу гласова; има основна знања у вези са слогом и 

примењује их у растављању речи на крају реда; зна основна правила акценатске норме и уочава евентуалне разлике између свог и 

књижевног акцента.  

2.СЈК.1.1.4. Познаје врсте и подврсте речи; примењује норму у вези с облицима речи у фреквентним случајевима (укључујући и 

гласовне промене у вези с облицима речи); издваја делове речи у вези с облицима речи (граматичка основа и наставак за облик) у 

једноставнијим случајевима; издваја делове речи у вези с грађењем речи (префикс, творбена основа, суфикс) у једноставнијим 

случајевима; препознаје основне начине грађења речи; примењује норму у вези с грађењем речи (укључујући и гласовне промене у 

вези с грађењем речи); примењује постојеће моделе при грађењу нових речи.  

2.СЈК.1.1.5. Правилно склапа реченицу; разликује синтаксичке јединице; разликује активне и пасивне реченице; уме да анализира 

једноставније реченице грађене по основним моделима и проширене прилошким одредбама.  

2.СЈК.1.1.6. Има лексички фонд који је у складу са средњим нивоом образовања; прави разлику између формалне и неформалне 

лексике и употребљава их у складу са приликом; има основна знања о значењу речи; познаје основне лексичке односе (синонимију, 

антонимију, хомонимију); познаје метафору као лексички механизам; нема одбојност према речима страног порекла, али их не 

прихвата некритички и аутоматски; познаје појам термина и фразеологизма; познаје најважније речнике српског језика и уме да се 

њима користи.  

2. Област КЊИЖЕВНОСТ  

2.СЈК.1.2.1. Познаје ауторе дела из обавезног школског програма и локализује их у контекст стваралачког опуса и књижевноисторијски 

контекст.  

2.СЈК.1.2.2. Познаје књижевнотеоријску терминологију и доводи је у функционалну везу са примерима из књижевних1 и 
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неуметничких2 текстова предвиђених програмом.  

2.СЈК.1.2.3. У тумачењу књижевноуметничких и књижевнонаучних дела разликује методе унутрашњег и спољашњег приступа.  

2.СЈК.1.2.4. Уочава и примерима аргументује основне поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевних дела из обавезне 

школске лектире.  

2.СЈК.1.2.5. Уочава основне особине књижевности као дискурса и разликује га у односу на остале друштвене дискурсе.  

2.СЈК.1.2.6. Наводи основне књижевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске 

књижевности и повезује их са делима и писцима из обавезне лектире школског програма.  

2.СЈК.1.2.7. Анализира издвојене проблеме у књижевном делу и уме да их аргументује примарним текстом.  

2.СЈК.1.2.8. Користи препоручену секундарну литературу (књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, теоријску) и доводи је у везу 

са књижевним текстовима предвиђеним програмом.  

2.СЈК.1.2.9. На основу дела српске и светске књижевности формира читалачке навике и знања; схвата улогу читања у тумачењу 

књижевног дела и у изграђивању језичког, литерарног, културног и националног идентитета.  
1 Књижевни текстови обухватају књижевноуметничке и књижевнонаучне текстове. 
2 Под неуметничким текстовима подразумевају се текстови из науке о језику и науке о књижевности, научнопопуларни текстови из 

ових области и, по потреби, текстови из медија и других извора погодни за обраду градива из предмета Српски језик и књижевност. 

3. Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА  

2.СЈК.1.3.1. Говори разговетно, поштујући ортоепска правила књижевног језика; примењује књижевнојезичку акцентуацију или 

упоређује свој акценат са књижевним и труди се да је с њим усклади; течно и разговетно чита наглас књижевне и неуметничке 

текстове; изражајно чита и казује лакше књижевноуметничке текстове; у званичним ситуацијама говори о једноставнијим темама из 

области језика, књижевности и културе користећи се коректним језичким изразом (тј. говори течно, без замуцкивања, поштапалица, 

превеликих пауза и лажних почетака, осмишљавајући реченицу унапред) и одговарајућом основном терминологијом науке о језику и 

науке о књижевности, прилагођавајући приликама, ситуацији, саговорнику и теми вербална и невербална језичка средства (држање, 

мимику, гестикулацију); говори уз презентацију; има културу слушања туђег излагања; у стању је да с пажњом и разумевањем слуша 

излагање средње тежине (нпр. предавање) с темом из језика, књижевности и културе; приликом слушања неког излагања уме да хвата 

белешке.  

2.СЈК.1.3.2. Говорећи и пишући о некој теми (из језика, књижевности или слободна тема), јасно структурира казивање и повезује 

његове делове на одговарајући начин; разликује битно од небитног и држи се основне теме; саставља једноставнији говорени и писани 

текст користећи се описом, приповедањем и излагањем (експозицијом); уме укратко да опише своја осећања и доживљај књижевног 

или другог уметничког дела; сажето препричава једноставнији књижевноуметнички текст и издваја његове важне или занимљиве 

делове; резимира једноставнији књижевни и неуметнички текст.  

2.СЈК.1.3.3. У расправи или размени мишљења на теме из књижевности, језика и културе уме у кратким цртама да изнесе и образложи 

идеју или став за који се залаже, говори одмерено, ослања се на аргументе, у стању је да чује туђе мишљење и да га узме у обзир 
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приликом своје аргументације; пише једноставнији аргументативни текст на теме из књижевности, језика и културе.  

2.СЈК.1.3.4. Користи оба писма, дајући предност ћирилици; примењује основна правописна правила у фреквентним примерима и уме 

да се служи школским издањем Правописа; у писању издваја делове текста, даје наслове и поднаслове, уме да цитира и парафразира; 

саставља матурски рад поштујући правила израде стручног рада (употребљава фусноте и саставља садржај и библиографију); саставља 

писмо - приватно и службено, биографију (ЦВ), молбу, жалбу, захтев, оглас; зна да попуни различите формуларе и обрасце.  

2.СЈК.1.3.5. Има способност и навику да у различите сврхе (информисање, учење, лични развој, естетски доживљај, забава...) чита 

текстове средње тежине (књижевноуметничке текстове, стручне и научнопопуларне текстове из области науке о језику и књижевности, 

текстове из медија3); примењује предложене стратегије читања.  

2.СЈК.1.3.6. Разуме књижевни и неуметнички текст средње сложености: препознаје њихову сврху, проналази експлицитне и 

имплицитне информације, издваја главне идеје текста; прати развој одређене идеје у тексту; пореди основне информације и идеје из 

двају или више текстова.  

2.СЈК.1.3.7. Критички промишља књижевни и неуметнички текст средње сложености: разликује објективну/веродостојну чињеницу од 

ауторове интерпретације; процењује (и то образлаже) да ли аутор неуметничког текста износи све потребне информације и да ли даје 

довољне и веродостојне доказе за то што тврди; процењује да ли је аутор текста неутралан или ангажован односно пристрастан, и 

образлаже своју процену; препознаје говор мржње, дискриминације, бирократски језик, и има изграђен негативан став према њима; уме 

у једноставним примерима да понуди алтернативу бирократском језику.  

2.СЈК.1.3.8. Препознаје структуру, различите елементе, стилске одлике (експресивност, сликовитост, метафоричност) књижевног и 

неуметничког текста; препознаје конотативно значење речи у датом контексту и разуме сврху конотативног значења у књижевном и 

неуметничком тексту; одређује значење непознате речи на основу контекста и творбеног модела; разуме значај читања за богаћење 

лексичког фонда.  

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на средњем нивоу у свакој области. 
3 Текстови који су погодни за обраду градива из језика и књижевности. 

Средњи ниво 

1. Област ЈЕЗИК  

2.СЈК.2.1.1. Има шира знања о језику уопште (која су битна својства језика); препознаје јединице и појаве које припадају различитим 

језичким нивоима/подсистемима; има основна знања о писму уопште; има основна знања о правопису уопште (етимолошки - 

фонолошки правопис; граматичка - логичка интерпункција; графема - слово); има основна знања о језицима у свету (језичка сродност, 

језички типови, језичке универзалије). Разуме основне принципе вођења дијалога; разуме појам говорног чина; разуме појам деиксе. 

Познаје одлике варијетета српског језика насталих на основу медијума и оних који су условљени социјално и функционално.  

2.СЈК.2.1.2. Зна основне особине дијалеката српског језика; зна основна правила екавског и (и)јекавског изговора; у једноставнијим 

случајевима пребацује (и)јекавску реч у екавски лик и обрнуто. Смешта развој књижевног језика код Срба у друштвени, историјски и 

културни контекст.  
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2.СЈК.2.1.3. Познаје говорне органе и начин на који се гласови производе; зна да дели гласове по свим критеријумима; разуме појам 

фонеме; зна сва правила акценатске норме и уме да прочита правилно акцентовану реч; зна механизме фонолошки условљених 

гласовних промена (једначења сугласника по звучности и по месту творбе, сажимање и асимилацију вокала и губљење сугласника).  

2.СЈК.2.1.4. Има шира знања о врстама и подврстама речи; уме да одреди облик променљиве речи и да употреби реч у задатом облику; 

познаје појам морфеме; дели реч на творбене морфеме у једноставнијим случајевима и именује те морфеме; познаје основне начине 

грађења речи; примењује норму у вези с облицима речи у мање фреквентним случајевима.  

2.СЈК.2.1.5. Користи се свим синтаксичким могућностима српског језика; разликује безличне и личне реченице; анализира реченице 

грађене по различитим моделима; има шира знања о синтагми; препознаје основне врсте зависних предикатских реченица (типични 

случајеви); зна основно о напоредним односима, конгруенцији и негацији; разликује врсте независних предикатских реченица; разуме 

појам елипсе; има основна знања о употреби падежа и глаголских облика.  

2.СЈК.2.1.6. Има богат и уразноличен лексички фонд (укључујући и интелектуалну и интернационалну лексику и познавање 

најфреквентнијих интернационалних префикса и суфикса). Тај фонд употребљава у складу с приликом; види језик као низ могућности 

које му служе да изрази индивидуално искуство и усмерен је ка богаћењу сопственог речника; познаје хиперонимију/хипонимију, 

паронимију; разликује лексичке слојеве; познаје метонимију као лексички механизам.  

2. Област КЊИЖЕВНОСТ  

2. СЈК.2.2.1. Интерпретира књижевни текст увидом у његове интеграционе чиниоце (доживљајни контекст, тематско-мотивски слој, 

композиција, ликови, форме приповедања, идејни слој, језичко-стилски аспекти...).  

2.СЈК.2.2.2. Познаје књижевнотеоријску терминологију и књижевнотеоријска знања адекватно примењује у тумачењу књижевних дела 

предвиђених програмом.  

2.СЈК.2.2.3. Разликује методе унутрашњег и спољашњег приступа у интерпретацији књижевноуметничког и књижевнонаучног дела и 

адекватно их примењује приликом разумевања и тумачења ових врста дела.  

2.СЈК.2.2.4. Уочава и образлаже поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевноуметничких и књижевнонаучних дела у 

оквиру школске лектире; процењује да ли је сложенији књижевнонаучни текст (аутобиографија, биографија, мемоари, дневник, писмо, 

путопис...) добро структуриран и кохерентан, да ли су идеје изложене јасно и прецизно; уочава стилске поступке у 

књижевноуметничком и књижевнонаучном тексту; процењује колико одређене одлике текста утичу на његово разумевање и доприносе 

тумачењу значења текста.  

2.СЈК.2.2.5. Образлаже основне елементе књижевности као дискурса у односу на остале друштвене дискурсе (нпр. присуство/одсуство 

приповедача, приповедни фокус, статус историјског и фиктивног итд.).  

2.СЈК.2.2.6. Приликом тумачења књижевноуметничких и књижевнонаучних дела из школског програма примењује знања о основним 

књижевноисторијским и поетичким одликама стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске књижевности.  

2.СЈК.2.2.7. Самостално уочава и анализира проблеме у књижевном делу и уме да аргументује своје ставове на основу примарног 

текста.  



Машинска школа „Радоје Дакић“ 2018 -2022. 

 

 

1916 

2.СЈК.2.2.8. Активно користи препоручену и ширу, секундарну литературу (књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, теоријску) у 

тумачењу књижевноуметничких и књижевнонаучних дела предвиђених програмом.  

2.СЈК.2.2.9. На основу дела српске и светске књижевности развија читалачке вештине, способности и знања од значаја за тумачење и 

вредновање различитих књижевноуметничких и књижевнонаучних дела и за развијање језичког, литерарног, културног и националног 

идентитета; има изграђен читалачки укус својствен културном и образованом човеку.  

3. Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА  

2.СЈК.2.3.1. Говори у званичним ситуацијама, јавно и пред већим аудиторијумом о темама из области језика, књижевности и културе, 

користећи се књижевним језиком и одговарајућом терминологијом; учествује у јавним разговорима са више учесника; процењује 

слушаоца односно аудиторијум и обликује свој говор према његовим потребама и могућностима; има потребу и навику да развија 

сопствену говорну културу; с пажњом и разумевањем слуша теже излагање (нпр. предавање) с темом из језика, књижевности и 

културе; слуша критички, процењујући говорникову аргументацију и објективност.  

2.СЈК.2.3.2. Саставља сложенији говорени и писани текст (из језика, књижевности или слободна тема) користећи се описом, 

приповедањем и излагањем (експозицијом); у говореној или писаној расправи прецизно износи своје идеје и образлаже свој став; труди 

се да говори и пише занимљиво, правећи прикладне дигресије и бирајући занимљиве детаље и одговарајуће примере; уочава поенту и 

излаже је на прикладан начин; прецизно износи свој доживљај и утиске поводом књижевног или другог уметничког дела; сажето 

препричава сложенији књижевни текст и резимира сложенији књижевни и неуметнички текст на теме непосредно везане за градиво; 

пише извештај и реферат; примењује правописну норму у случајевима предвиђеним програмом.  

2.СЈК.2.3.3. Има способност и навику да у различите сврхе (информисање, учење, лични развој, естетски доживљај, забава...) чита теже 

текстове (књижевноуметничке текстове, стручне и научнопопуларне текстове из области науке о језику и књижевности, текстове из 

медија); има изграђен читалачки укус својствен културном и образованом човеку; примењује сложене стратегије читања; бира 

стратегију читања која одговара сврси читања.  

2.СЈК.2.3.4. Разуме сложенији књижевни и неуметнички текст: препознаје његову сврху; проналази експлицитне и имплицитне 

информације; издваја информације према задатом критеријуму; издваја главне идеје; прати развој одређене идеје; пореди информације 

и идеје из двају или више текстова да би разумео одговарајући значењски или стилски аспект према задатом критеријуму; анализира и 

тумачи оне системе мотивације који се у књижевном делу јављају при обликовању (карактеризацији) ликова и изградњи догађаја (због 

бољег и потпунијег разумевања значења књижевног дела); тумачи (на нивоу разумевања) текстове ослањајући се на други 

текст/текстове.  

2.СЈК.2.3.5. Критички промишља сложенији књижевни и неуметнички текст: раздваја објективну чињеницу од ауторове 

интерпретације; процењује да ли је аутор текста неутралан или ангажован односно пристрастан, и образлаже своју процену; разликује 

експлицитне и имплицитне ауторове ставове; аргументовано вреднује да ли аутор сложенијег експозиторног или аргументативног 

текста погодног за обраду градива из језика и књижевности износи све потребне информације и да ли даје довољне и веродостојне 

доказе за то што тврди.  
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2.СЈК.2.3.6. Процењује да ли је сложенији неуметнички текст погодан за обраду градива из језика и књижевности добро структуриран 

и кохерентан, да ли су идеје изложене јасно и прецизно; уочава стилске поступке у овим текстовима; процењује колико одређене 

одлике текста утичу на његово разумевање.  

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на напредном нивоу у свакој области.  

Напредни ниво 

1. Област ЈЕЗИК  

2.СЈК.3.1.1. Разуме да постоји тесна веза између језика и мишљења; јасан му је појам категоризације; познаје конверзационе максиме 

(квалитета, квантитета, релевантности и начина); разуме појам информативне актуализације реченице и зна како се она постиже; јасан 

му је појам текстуалне кохезије.  

2.СЈК.3.1.2. При подели речи на слогове позива се на правила; акцентује једноставније примере.  

2.СЈК.3.1.3. Има детаљнија знања о морфологији у ужем смислу и творби речи у српском језику (дели реч на творбене морфеме у 

сложенијим случајевима и именује те морфеме).  

2.СЈК.3.1.4. Има детаљнија знања о употреби падежа и глаголских облика; уме да анализира компликованије реченице грађене по 

различитим моделима; познаје специјалне независне реченице; познаје различита решења у вези с конгруенцијом.  

2.СЈК.3.1.5. Има основна знања о речницима и структури речничког чланка.  

2. Област КЊИЖЕВНОСТ  

2.СЈК.3.2.1. Чита, доживљава и самостално тумачи књижевноуметничка и књижевнонаучна дела из обавезног школског програма, као 

и додатне (изборне) и факултативне књижевноуметничке и књижевнонаучне текстове; током интерпретације поуздано користи стечена 

знања о стваралачком опусу аутора и књижевноисторијском контексту.  

2.СЈК.3.2.2. Влада књижевнотеоријском терминологијом и теоријска знања адекватно примењује у тумачењу књижевноуметничких и 

књижевнонаучних дела која су предвиђена школским програмом и других дела ове врсте различитих жанрова, изван школског 

програма.  

2.СЈК.3.2.3. У процесу тумачења књижевноуметничког и књижевнонаучног дела, одабира, примењује и комбинује адекватне методе 

унутрашњег и спољашњег приступа.  

2.СЈК.3.2.4. Уочава и тумачи поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевноуметничких и књижевнонаучних текстова у 

оквиру школске лектире и изван школског програма; процењује и пореди стилске поступке у наведеним врстама текстова.  

2.СЈК.3.2.5. Разуме основне елементе књижевности као дискурса (пореди нпр. присуство/одсуство приповедача, приповедни фокус, 

статус историјског и фиктивног итд.) у односу на остале друштвене дискурсе и та сазнања употребљава у тумачењу књижевних дела.  

2.СЈК.3.2.6. Приликом тумачења и вредновања књижевноуметничких и књижевнонаучних дела примењује и упоређује 

књижевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске књижевности.  

2.СЈК.3.2.7. Самостално уочава и тумачи проблеме и идеје у књижевном делу и своје ставове уме да аргументује на основу примарног 

текста и литерарно-филолошког контекста.  
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2.СЈК.3.2.8. У тумачењу књижевног дела критички користи препоручену и самостално изабрану секундарну литературу 

(књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, теоријску).  

2.СЈК.3.2.9. На основу дела српске и светске књижевности (у обавезном и сопственом избору) и секундарне литературе шири 

читалачка знања, примењује стратегије читања које су усаглашене са типом књижевног дела и са читалачким циљевима (доживљај, 

истраживање, стваралаштво); развија језички, литерарни, културни и национални идентитет.  

3. Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА  

2.СЈК.3.3.1. Дискутује о сложеним темама из језика, књижевности и културе; дискутује о смислу и вредностима књижевних текстова и 

о сврси и вредностима неуметничких текстова користећи стручну терминологију.  

2.СЈК.3.3.2. Излаже (у званичним ситуацијама, јавно и пред већим аудиторијумом) и пише о темама из области језика, књижевности и 

културе; има развијене говорничке (ораторске) вештине; претпоставља различите ставове аудиторијума и у складу с тим 

проблематизује поједине садржаје; препознаје и анализира вербалну и невербалну реакцију саговорника односно аудиторијума и томе 

прилагођава свој говор; слушајући говорника, процењује садржину и форму његовог говора и начин говорења.  

2.СЈК.3.3.3. Композиционо и логички складно пише стручни текст на теме из књижевности и језика, као и новински чланак.  

2.СЈК.3.3.4. Организује, класификује, уопштава и на сличан начин обрађује информације из књижевних и неуметничких текстова на 

основу задатог и/или самостално постављеног критеријума.  

2.СЈК.3.3.5. Продубљено критички промишља сложенији текст: процењује колико сложенији експозиторни текст успешно преноси 

информације публици којој је намењен, уочавајући које информације недостају; издваја доказну грађу на којој аутор аргументативног 

текста заснива своје ставове и одређује средства којима их износи; запажа ауторове грешке у закључивању и сл.  

2.СЈК.3.3.6. Процењује стилске поступке у књижевном и неуметничком тексту; пореди стилске поступке у два сложена текста (или 

више њих); тумачи њихову улогу у остваривању естетских и значењских одлика наведених врста текстова.  

2.СЈК.3.3.7. Изграђује свест о себи као читаоцу - развија читалачку ауторефлексију (разуме улогу читања у сопственом развоју; има 

развијену, критичку свест о својим читалачким способностима...).  

НАПОМЕНА: Због преклапања у више наставних тема/модула  образовни стандарди ће бити прецизније одређени у оперативним 

(месечним)  плановима. 

Начин остваривања програма  

УВОДНА ОБЈАШЊЕЊА  

Зависно од разреда и садржаја годишњи фонд часова наставе овог предмета распоређен је тако да је за подручје књижевност издвојено око 60%, а 

за друга два (језик и култура изражавања) око 40% часова.  

У оквиру тог фонда планирани садржаји се обрађују са око 70% часова. Осталих 30% часова предвиђено је за понављање, утврђивање, вежбање и 

систематизовање програма.  

Циљ и задаци чине целину и остварују се током четири/ три  године - систематски и континуирано - у свим предвиђеним програмско-тематским 

подручјима и видовима рада.  
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Сви садржаји распоређени су по разредима, подручјима, областима и темама уз примену начела поступности, корелације, интеграције и 

примерености узрасту.  

Садржаји књижевности конкретизовани су по разредима, сегментима (књижевност и лектира), а обухватају књижевнотеоријско и 

књижевноисторијско проучавање књижевноуметничких дела и књижевности жанровски распоређених.  

Подручје језик обухвата изучавање језика као система. У садржаје овог подручја уграђени су елементи опште лингвистике и правописа.  

Подручје култура изражавања обухвата облике и врсте у области усменог и писменог изражавања (по разредима). У овој области планиране су 

говорне и писмене вежбе, домаћи задаци и писмени задаци, који треба да се раде наизменично ћирилицом и латиницом.  

Ради што успешније реализације бројних захтева и садржаја неопходна је и стална сарадња наставника српског језика и књижевности с 

наставницима других предмета (историје, сродних општестручних и ужестручних предмета), стручним сарадницима (школским библиотекаром - 

медијатекаром, педагогом, психологом) и органима (стручним активом и већима), родитељима ученика и међуопштинском (регионалном) 

просветно-педагошком службом; такође је корисна сарадња наставника и са одређеним институцијама (народном библиотеком, домом културе, 

биоскопом, локалним новинама, радио-станицом и др.).  

Квалитет и трајност знања, умења, вештина и навика ученика у многоме зависе од принципа, облика, метода и средстава који се користе у 

образовно-васпитном процесу. Због тога савремена настава српског језика и књижевности претпоставља остваривање битних задатака и садржаја 

програма уз максимално могућу мисаону активност ученика (субјеката у настави), поштовање одређених дидактичких принципа (посебно: свесне 

активности ученика, научности, примерености, поступности, систематичности и очигледности), као и адекватну примену оних наставних облика, 

метода, поступака и средстава чију су вредност утврдиле савремена пракса и методика наставе српског језика и књижевности (пре свега: разни 

видови групног и индивидуалног рада примерени могућностима ученика, методе - дијалошка, текстуално-графичке демонстрације и самосталних 

радова ученика, средства - уџбеници, приручници, разне врсте текстова и графичких приказа, графофолије, наставни и други филмови, радио и 

телевизијске емисије и сл.). Избор одређених наставних облика, метода, поступака и средстава условљен је, пре свега, наставним садржајем и 

циљевима (образовним, васпитним и функционалним), које треба остварити на једном часу српског језика и књижевности.  

Редовна настава српског језика и књижевности изводи се у специјализованим учионицама и кабинетима за овај предмет, који треба да буду 

опремљени у складу са нормативима за средње стручне школе. Делимично, она се организује и у другим школским просторијама (библиотеци - 

медијатеци, читаоници, аудиовизуелној сали и сл.).  

У настави српског језика и књижевности користе се одобрени уџбеници и приручници и библиотечко-информацијска грађа од значаја за 

остваривање задатака и садржаја програма овог предмета, односно за систематско оспособљавање ученика за самостално коришћење разних 

извора сазнања у настави и ван ње.  

Програмобезбеђује адекватнији однос између часова обраде и других типова часова.Створени су предуслови за креативно испољавање наставника 

и прилагођавање васпитно-образовног рада различитим ситуацијама у пракси, као и за појачавање стваралачке сарадње наставника и ученика.  

КЊИЖЕВНОСТ  

Ово програмско-тематско подручје обухвата најзначајнија дела из српске и светске књижевности, која су распоређена у књижевноисторијском 

континуитету од старог века до данас.  
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Од историјског континуитета одступа се само у поглављу увод у проучавање књижевног дела у I разреду и у поглављу лектира.  

Програм I разреда је за почетак предвидео увод у проучавање књижевног дела (књижевнотеоријски приступ) како би се избегло нагло прелажење 

са тематског проучавања, карактеристичног за наставу овог предмета у основној школи, на проучавање историје књижевности, тј. изучавање 

књижевноуметничких дела у историјском контексту. Уз тај основни разлог треба имати у виду и друга преимућства оваквог приступа: наставник 

ће стећи увид у књижевноисторијска знања која су ученици понели из основне школе. Та знања ће се систематизовати, проширити и продубити, 

чиме ће се остварити ваљанији пут за сложенији и студиознији приступ књижевним делима какав захтева програм књижевности у средњим 

стручним школама.  

Наставник српског језика и књижевности у средњим стручним школама треба да пође од претпоставке да је ученик у основној школи стекао 

основна знања:  

- из теорије књижевности: тема, мотив, фабула; лик, карактер; структура прозног књижевног дела; књижевни родови и врсте;основна 

језичкостилска изражајна средства; усмена и писана књижевност; структура лирске песме; стих, строфа, рима, ритам; структура драмског дела; 

дијалог, монолог, драмска врста, драма и позориште, филм, радио-драма, телевизијска драма;  

- из основа сценске и филмске културе: слика, реч, звук, филмска музика, ситуација, радња, јунаци филма, елементи филмског израза, филмске 

врсте, од синопсиса до сценарија; филм, телевизија, књижевност (сличност и разлике).  

Са стеченим знањима, која се у програму средњих стручних школа проширују и продубљују, ученик може активно да учествује у интерпретацији 

књижевног дела.  

Интерпретативно-аналитички методички систем је основни вид наставе књижевности и њега треба доследно примењивати приликом упознавања 

ученика са изабраним књижевним делима која су предвиђена програмом. Наравно, не треба очекивати да се сва програмом предвиђена дела 

обрађују на нивоу интерпретације као најпотребнијег аналитичко-синтетичког приступа књижевном делу. Наставник треба да процени на којим 

ће делима радити интерпретацију, а на којим осврт, приказ или, пак, проблемско-стваралачки методички систем.  

Нема сумње да овакав програм књижевности у средњим стручним школама повремено тражи и примену експликативног методичког система када 

се мора чути наставникова реч, и то најчешће приликом давања информација о епохама које се проучавају, као и у свим другим ситуацијама у 

којима наставник не може рачунати на ученикова предзнања (на пример: основне информације о почецима писмености, да је његов говор модел 

правилног, чистог и богатог језика каквом треба да теже његови ученици).  

Књижевна дела из програма лектира имају равноправан третман са делима из обавезног програма књижевности и обрађују се по истом 

методичком систему. Треба напоменути да се из лектире која је дата по избору ученика и наставника не морају обрадити сви писци, већ 

књижевно дело оног писца за које се опредељују ученици и наставник.  

ЈЕЗИК  

Програм наставе језика у средњим стручним школама конципиран је тако да омогући ученицима стицање знања и о језику као друштвеној појави 

и о језику као систему знакова. Циљ је да ученици, поред знања о свом матерњем језику, стекну и опште лингвистичка односно 

социолингвистичка знања неопходна образованом човеку. Ова општа знања су функционално повезана са наставом матерњег језика. Главни део 

тих знања обрађује се у сегменту општи појмови о језику (на почетку програма за први и на крају програма за четврти разред). Као у уводном 



Машинска школа „Радоје Дакић“ 2018 -2022. 

 

 

1921 

делу сегмента књижевни језик (у првом разреду) и сегменту језички систем и науке које се њиме баве; али се општи појмови обрађују и током 

целе наставе - у вези са одговарајућим партијама о српском као матерњем језику. Инсистирање на једном теоријски и методички вишем нивоу 

изучавању језичких појава даје нови квалитет настави која обухвата и знања с којима су се ученици сретали у основној школи. Ова знања, поред 

своје општеобразовне вредности и значаја за олакшавање и побољшавање наставе српског језика, треба да послуже и лакшем савлађивању 

градива из страних језика.  

Део програма књижевни језик (први и други разред) вишеструко је значајан. Његовом реализацијом ученици треба да стекну знања и изграде 

одговарајуће ставове о српском књижевном језику и о значају књижевнојезичке норме и језичке културе. Овај део програма укључује и наставу о 

развоју књижевног језика.  

У сегменту програма посвећеног организацији и функционисању језичког система не обрађују се само чисто граматички аспекти језичког система 

већ се обухватају и функционални аспекти.  

У обради свих сегмената програма треба се надовезивати на знања која су ученици стекли током претходног школовања. Међутим, овде није реч 

о простом обнављању и утврђивању раније стечених знања, него о добијању целовите слике о српском језику, и као што је већ речено, о усвајању 

једног квалитативно вишег приступа проучавању језичке организације и језичких законитости.  

Веома је важно да се настава језика повеже са осталим деловима овог наставног предмета. Наиме, ова настава пружа лингвистичка знања која ће 

бити подлога за тумачење језика и стила књижевних дела, с тим што ова дела пружају и одговарајући материјал за уочавање естетске функције 

језика. С друге стране, настава језика се мора повезати и са наставом културе изражавања. Тиме ће лингвистичка знања (о акценатском систему, 

творби речи, лексикологији, синтакси итд.), као и проучавање правописа, допринети да ученици боље и поступније усвоје књижевнојезичку 

норму и да побољшају своје изражајне способности.  

КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА  

Вежбе у усменом изражавању треба у средњим стручним школама да дају одређени степен правилне артикулације, дикције, интонације, ритма и 

темпа у читању и казивању лирског, епског и драмског текста. Ове се вежбе, по правилу, реализују у току обраде књижевног текста на тај начин 

што ће наставник, директно, својим читањем, говорењем или уз помоћ снимка, анализирати одговарајуће елементе правилног усменог 

изражавања како би их ученици уочили. Стечена сазнања трансформишу се у вештине и умења на тај начин што ученици интерпретирањем 

књижевних текстова настоје да сами достигну одговарајући степен вештине и умења ове врсте. Стечене способности се даље увежбавају 

различитим облицима усменог изражавања ученика (извештавање, расправљање, реферисање и др.). Већина предвиђених облика ове наставе 

непосредно се укључује у наставу књижевности или примене за израду писмених састава.  

У првом разреду (делимично и у другом) наставник ученицима демонстрира методологију израде писменог састава. У том смислу корисно је 

комбиновати индукцију и дедукцију. На одабраном узорку (расправа, извештај и др.) треба анализирати његову композицију, функцију одељака и 

остале елементе (примереност стила и сл.). Затим се ученицима може дати задатак да припреме грађу о једној теми, али да прикупљену грађу не 

обликују већ да се то уради на часу. Вежба у методологији израде писменог састава на основу прикупљене грађе требало би да буде 

демонстрација целокупног поступка израде писменог састава: од анализе теме, одређивања њеног тежишта, селекције прикупљене грађе, 



Машинска школа „Радоје Дакић“ 2018 -2022. 

 

 

1922 

распореда појединости с гледишта добре композиције, до обликовања грађе и рада на усавршавању текста. Рационализација наставе у овом послу 

постиже се на тај начин што ће узорак текста бити у вези с књижевним делом из програма за одређени разред.  

И диференцирање функционалних стилова ваља обављати на узорцима које је наставник одабрао. Да би ученик био оспособљен да свој језик и 

начин изражавања подеси врсти писменог састава (излагања), треба да напише конкретан састав (припреми излагање). Вежбе ове врсте треба 

понављати све док сваки ученик не буде оспособљен да се служи одређеним облицима изражавања. Да би се постигао већи наставни учинак, 

корисно је наћи неопходну психолошку мотивацију. Због тога ученике треба обавестити не само о коначном циљу који се жели постићи 

одређеним системом вежбања него и о сврсисходности појединих парцијалних вежбања која чине интегралну целину. Тако, на пример, ако су 

ученици обавештени да ће следећи писмени задатак бити у форми расправе или приказа, онда и конкретне вежбе треба да буду подређене том 

циљу. Наставник ће на одабраном моделу конкретног облика изражавања показати ученицима његове битне карактеристике, подразумевајући ту 

и примереност језика и стила. После тога ученици у форми домаћег задатка чине прве покушаје да самостално напишу састав одређене врсте. 

Читањем и коментарисањем домаћих задатака ученици се даље оспособљавају у писменом изражавању и овладавању одређеним врстама састава. 

Када је наставник стекао утисак да су сви ученици релативно овладали одређеном врстом писменог изражавања, утврђује час израде школског 

писменог задатка. Резултати таквог поступка показују се у школском писменом задатку, па се на основу њих планира даљи рад на усавршавању 

културе изражавања ученика. Ако више ученика не постигне одређени успех, цео се процес понавља.  

Оквирни број часова који је предвиђен за усмено и писмено изражавање означава укупно време, а не и број вежби у току наставне године 

(препоручује се организовање већег броја краћих вежби с прецизно одређеним циљевима).  

Током наставне године ученицима се дају писмени задаци (у складу са облицима и врстама наведеним у програму културе изражавања). По 

правилу, наставник је обавезан да прегледа и анализира задатке свих ученика. Одабрани задаци (не само најуспешнији) читају се и коментаришу 

на часу (делу часа). Поред писмених, у складу са захтевима програма, наставник даје ученицима и друге врсте конкретних домаћих задатака 

(усмених, практичних - примерених могућностима ученика и њиховој оптерећености разним обавезама).  

Израда школског писменог задатка, по правилу, траје један час. Изузетно, кад то поједини облици писменог изражавања изискују, израда задатака 

може трајати и дуже од једног часа.  
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Образовни профил:  Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје 

Предмет: Енглески језик 

Разред: Први 

Службени гласник РС-Просветни гласник: ("Сл. гласник СРС – Просветни гласник", бр. 6/90 i "Сл. гласник СРС – Просветни гласник", бр 4/91, 

7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 

10/2009, 5/2010, 8/2010 - испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015 i 11/2016) 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 74 / / / 74 

Недељни 2 / / / 2 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ:   

Ученици: 

- развијају језичке вештине: слушање, читање, говор, писање у оквиру теме  

- активирају и развијају речник у оквиру теме 

- изражавају *комуникативне функције  у оквиру теме 

- стичу и примењују *знања о језику  у оквиру теме 

*  Комуникативне функције 

      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 
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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 изражавањеслагања и неслагања 

17. Тражење и давање дозволе 

18. Исказивање честитки 

19. Исказивање препоруке 

20. Изражавање хитности и обавезности 

21. Исказивање сумње и несигурности 

  * Знања о језику 

 I УПИТНА РЕЧЕНИЦА 

- Грађење питања са препозиционим глаголима  

-Постављање питања „Колико“ са бројивим и небројивим именицама 

II ИМЕНИЧКА ГРУПА 

1. Члан (Разлика у употреби одређеног и неодређеног члана, првопоменути, другопоменути...) 

2. Именице (Бројиве и небројиве именице, сложенице) 

      3. Заменички облици  -заменице  -  детерминатори 

     4. Придеви  (Обновити компарацију придева) 

     5. Бројеви  (Обновити просте и редне бројеве ) 

III ГЛАГОЛСКАГРУПА 

1. Глаголи 

- Обновити разлику у употреби  Present Simple, Present Continuous; Past Simple, Past Continuous  

- Обновити све употребе Present Perfect  

- Герунд и инфинитив 

- Used to 

- Обновити и утврдити начине за изражавање будућности, планова у будућности (going to, will)  

      - Модални глаголи: should, must, will, may, might  

      2 . Предлози, најчешћи предлози за оријентацију у времену и простору. После придева 

      3. Придеви, грађење, у изразима, после глагола 
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Задаци: 

Оперативни задаци на нивоу језичких вештина  

СЛУШАЊЕ   Оспособљавање ученика за разумевање усменог говора. 

ЧИТАЊЕ   Оспособљавање ученика за функционално читање и разумевање различитих, узрасно и садржајно примерених врста текстова ради 

информисања, извршавања упутстава и остварења естетског доживљаја (читање ради личног задовољства).  

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

ПИСАЊЕ   Оспособљавање ученика за писање краћих текстова различитог садржаја. 

СОЦИОКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА   Стицање и овладавање социокултурним компетенцијама неопходним за писану и усмену употребу 

језика. 

МЕДИЈАЦИЈА И ПРЕВОЂЕЊЕ   У ситуацији када посредује између особа (вршњака или одраслих) које не могу да се споразумевају, у 

неформалним ситуацијама, сажимајући и делом преводећи,  ученик може да користи  усмену медијацију или писану медијацију и превођење. 

Активности наставника: 

-  Даје упутства и објашњења ученицима, бележи и благовремено обавештава ученике о њиховом напретку. 

Активности ученика: 

- Разуме разговетан говор или краћи текст о теми.  

- Учествује у разговору о теми. 

- Може да напише или каже кратке одговоре на питања из дате теме. 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  по 

теми/моду

лу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Свакодневни живот 

2.СТ.1.5.2 

2.СТ.2.5.2 

2.СТ.1.4.2 

2.СТ.2.4.2 

2.СТ.1.2.5 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.1.4 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.4.4 

Ученик ће на крају  уводног часа бити упознат са 

начином рада и уџбеницима које ће користити. 

На крају наставне теме ученик ће бити у стању 

да: дискутује о свакодневном животу, 

путовањима и имиграцијида прича о градовима, 

о добрим делима, пореклу географских имена да 

пита како да дође до одређеног местаи даје 

слична упутства, препозна и употреби 

граматичке јединице: present simple and 

continuous,придеве са предлозима, антониме, past 

Српски језик и 

књижевност 

22 8 14 
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simple/continuous, примени знање стечено на 

часовима на конкретним примерима кроз вежбу, 

уз помоћ модела напише неформално писмо. 

Ученик ће бити у стању да: на основу урађене 

контролне вежбе сагледа у којој мери је савладао 

наставне јединице обрађене и утврђене на  

претходним часовима. 

2. 
Живи свет и заштита 

животне средине 

2.СТ.1.5.2 

2.СТ.2.5.2 

2.СТ.1.4.2 

2.СТ.2.4.2 

2.СТ.1.2.5 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.1.4 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.4.4 

На крају наставне теме ученик ће бити у стању 

да: разуме текст о исхрани и да дискутује о 

својим навикама у исхрани, као и како 

производња, паковање и транспорт хране утиче 

на загађеност животне средине, препозна и 

употреби граматичке јединице:детерминатори, 

односне заменице и прилози, примени знање 

стечено на часовима на конкретним примерима 

кроз вежбу. 

Ученик ће бити у стању да: на основу урађеног 

писменог задатка сагледа у којој мери је 

савладао наставне јединице обрађене и утврђене 

на  претходним часовима, на основу урађене 

исправке писменог задатка сагледа грешке које 

је правио и научи оно што није знао. 

На крају наставне теме ученик ће бити у стању 

да: разуме текст о исхрани, навикама у исхрани и 

утицају на животну средину, препозна и 

употреби граматичке јединице: past simple and 

past continuous, примени знање стечено на 

часовима на конкретним примерима кроз вежбу, 

уз помоћ модела напише писмо пријатељу. 

Српски језик и 

књижевност 

22 8 14 
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3. Храна и здравље 

2.СТ.1.5.2 

2.СТ.2.5.2 

2.СТ.1.4.2 

2.СТ.2.4.2 

2.СТ.1.2.5 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.1.4 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.4.4 

Ученик ће бити у стању да: на основу урађеног 

писменог задатка сагледа у којој мери је 

савладао наставне јединице обрађене и утврђене 

на  претходним часовима, на основу урађене 

исправке писменог задатка сагледа грешке које 

је правио и научи оно што није знао. 

На крају наставне теме ученик ће бити у стању 

да: разуме текст о томе како су људи раније 

живели у кућама без разних апарата који штеде 

људски рад, да дискутују о правилима у својој 

кући, да тражи  дозволу препозна и употреби 

граматичке јединице: прилоге, 

колокације,фразалне глаголе, обнови компаратив 

и суперлатив придева као и поређење по 

једнакости, препозна и примени знање стечено 

на часовима на конкретним примерима кроз 

вежбу, уз помоћ модела напише састав о својој 

соби . 

Ученик ће бити у стању да: на основу урађене 

контролне вежбе сагледа у којој мери је савладао 

наставне јединице обрађене и утврђене на  

претходним часовима. 

Ученик ће бити у стању да: сагледа у којој мери 

је савладао наставне јединице обрађене и 

утврђене на  претходним часовима. 

Српски језик и 

књижевност 

22 8 14 

4. Језик струке 

2.СТ.2.2.5 

2.СТ.2.5.2 

2.СТ.2.3.5 

Ученик ће бити у стању да: прочита и преведе 

текстове о својој струци, одговори на питања о 

текстoвима обрађеним на  часовима чија је тема 

језик струке, преприча текстове, употреби речи 

везане за језик струке у конкретним примерима. 

Српски језик и 

књижевност 

8 4 4 
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Начини 

оцењивања 

усменим путем, контролна вежба, 

писмени задатак, посматрање 

активности на часу 

                                                                     Укупно: 74 35 39 

 

Образовни стандарди: 

• 2.СТ.1.5.2Саставља кратке, разумљиве реченице користећи једноставне језичке структуре. 

• 2.СТ.2.5.2Правилно разуме и користи већи број сложенијих језичких структура. 

• 2.СТ.1.4.2 Пише приватно писмо о аспектима из свакодневног живота (нпр. Описује људе, догађаје, места, осећања). 

• 2.СТ.2.4.2 У приватној преписци, тражи или преноси информације, износи лични став и аргументе 

• 2.СТ.1.2.5 Разуме кратке адаптиране одломке књижевних дела, и друге поједностављене текстове који се односе на 

цивилизацијске тековине, културу и обичаје свог и других народа. 

• 2.СТ.1.3.7 Излаже једноставне, блиске садржаје у вези са културом и традицијом свог и других народа. 

• 2.СТ.1.1.4Схвата смисао прилагођеног аудио и видео записа у вези с темама из свакодневног живота (стандардни говор, 

разговетни изговор и спор ритам излагања 

• 2.СТ.1.4.4 Пише једноставне текстове према моделу, уз помоћ илустрација, табела, слика, графикона, детаљних 

упутстава. 

• 2.СТ.2.2.5 Проналази специфичне појединости у дужем тексту са претежно сложеним структурама, у коме се износе 

мишљења, аргументи и критике(нпр. новински чланци и стручни текстови). 

• 2.СТ.2.3.5 Излаже већ припремљену презентацију о темама из свог окружења или струке. 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

1. слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом који чита наставник или који ученици чују са звучих записа;. 

2. рад у паровима, малим и великим групама (мини-дијалози, игра по улогама, симулације,  итд.); 

3. мануалне активности (израда паноа, презентација, зидних новина, постера за учионицу или родитеље и сл.); 

4. дебате и дискусије примерене узрасту (дебате представљају унапред припремљене аргументоване монологе са ограниченим трајањем, док 

су дискусије спонтаније и неприпремљене интеракције на одређену тему); 
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Образовни профил: Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје 

Предмет: Историја 

Разред: Први 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 111 / / / 111 

Недељни 3 / / / 3 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ:Циљ наставе историје је стицање хуманистичког образовања и развијање историјске свести; разумевање историјског простора и времена, 

историјских догађаја, појава и процеса и улоге истакнутих личности; развијање индивидуалног и националног идентитета; стицање и 

проширивање знања, развијање вештина и формирање ставова неопходних за разумевање савременог света; 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. 

Задаци:Задаци наставе историје су да ученици: 

- стекну и прошире знања о националној и општој историји (политичкој, економској, друштвеној, културној...), да разумеју узроке и последице 

историјских догађаја, појава и процеса, и улогу истакнутих личности у развоју људског друштва;  

- поседују свест о повезаности појава из прошлости са појавама из садашњости;  

- разумеју да национална историја представља саставни део регионалне, европске и глобалне историје;  

- развијају истраживачки дух и критички однос према прошлости;  

- буду оспособљени за проналажење, прикупљање и коришћење информација датих у различитим симболичким модалитетима (историјске карте, 

графикони, табеле...) и њихово повезивање са претходним историјским знањем;  

- буду оспособљени да препознају различита тумачења истих историјских догађаја;  

- повезују стечена знања и вештине са садржајима сродних наставних предмета;  

- буду оспособљени за примену стечених знања и практичних вештина у свакодневном животу;  

- унапређују вештине неопходне за индивидуални и тимски рад (комуникативност, образлагање сопствених ставова, аргументовани дијалог...);  
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- развијају одговорност, систематичност, прецизност и позитиван став према учењу;  

- развијају свест о квалитету стеченог знања и потреби сталног усавршавања. 

Активности наставника:  Излаже наставни садржај, мотивише узченике, подстиче на дискусију, поставља питања, даје повратну информацију о 

напредовању ученика 

Активности ученика: Прате излагање наставника, закључују, постављају и одговарају на питања, повезују, раде и презентују реферате о 

личностима и догађајима. 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  по 

теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. 

Праисторија 2.ИС.1.1.1 

2.ИС.1.2.2 

2.ИС.1.2.3 

Схвата важност настанка првобитних 

заједница и појаву првих држава. 
Српски језик, Верска 

настава, Географија, 

Ликовна уметност 

5 4 1 

2. 

Досељавање Словена на 

Балкан и стварање 

држава 

2.ИС.1.1.1 

2.ИС.1.2.2 

2.ИС.1.2.3 

Разуме узроке сеоба, њихове правце 

кретања и стварања нових држава на 

подручју Балкана. 

Српски језик , Верска 

настава, Географија, 

Ликовна уметност 

5 3 2 

3. 

Средњовековна српска 

држава 

2.ИС.1.1.1 

2.ИС.1.2.2 

2.ИС.1.2.3 

Стиче знања о настанку српске државе, 

њеном односу према суседима, њеном 

друштвеном уређењу и културним 

остварењима. 

Биће у стању да на карти покаже 

простор који насељавају Срби и правце 

ширења српске државе. 

Српски језик , Верска 

настава, Географија, 

Ликовна уметност 

12 7 5 

4. 

Турска освајања Балкана 2.ИС.1.1.1 

2.ИС.1.2.2 

2.ИС.1.2.3 

Упознаје стање балканских народа пре и 

после освајања од стране Турске.  
Српски језик , Верска 

настава, Географија, 

Ликовна уметност 

5 3 2 

5. 

Јужни Словени и њихови 

суседи под турском 

влашћу 

2.ИС.1.1.1 

2.ИС.1.2.2 

2.ИС.1.2.3 

Упознаје систем управе турске власти, 

видове отпора и очувања националног 

идентитета. 

Српски језик , Верска 

настава, Географија, 

Ликовна уметност 

6 4 2 
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6. 

Срби под млетачком и 

хабзбуршком влашћу(16.-

18.век) 

2.ИС.1.1.1 

2.ИС.1.2.2 

2.ИС.1.2.3 

Упознаје статус српског народа под 

млетачком у хабзбуршком влашћу. 
Српски језик , Верска 

настава, Географија, 

Ликовна уметност 

6 4 2 

7. 

Српска револуција у 19. 

веку 
2.ИС.1.1.1 

2.ИС.1.2.2 

2.ИС.1.2.3 

Сазнаје процес стварања српске државе 

од Првог српског устанка до Берлинског 

конгреса. 

Српски ј. , Верска н. 

Географија, Ликовна 

уметност, Социологија 

9 5 4 

 

Срби у Угарској крајем 

18. и почетком 19. века 
2.ИС.1.1.1 

2.ИС.1.2.2 

2.ИС.1.2.3 

Упознаје статус Срба у Угарској на 

прелазу 18.-19.век. 
Српски језик , Верска 

настава, Географија, 

Ликовна уметност 

8 5 3 

8. 

Србија у време 

последњих Обреновића и 

почетком 20. века 

2.ИС.1.1.1 

2.ИС.1.2.2 

2.ИС.1.2.3 

Упознаје владавину последњих 

Обреновића и културних развој Србије 

крајем 19. и почетком 20. века. 

Српски језик , Верска 

настава, Географија, 

Ликовна уметност 

10 6 4 

9. 

Јужнословенски народи 

под туђинском влашћу 

половином 19. и 

почетком 20. века 

2.ИС.1.1.1 

2.ИС.1.2.2 

2.ИС.1.2.3 

Сазнаје све о стању и тежњама 

јужнословенских народа за 

ослобођењем од туђинске власти. 

Српски језик , Верска 

настава, Географија, 

Ликовна уметност 

11 6 5 

10. 

Први Светски рат 

2.ИС.1.1.1 

2.ИС.1.2.2 

2.ИС.1.2.3 

Разуме узроке рата, улогу истакнутих 

личности и односе међу државама 

учесницама рата и на картама покаже 

места фронтова и главних битака. Знати 

све о доприносу и жртвама Србије у 

Првом светском рату. 

Српски језик , Верска 

настава, Географија, 

Ликовна уметност 

5 4 1 

11. 

Крљевина СХС 
2.ИС.1.1.1 

2.ИС.1.2.2 

2.ИС.1.2.3 

Уочава разлоге настанка краљевине 

СХС након завршетка Првог светског 

рата, односе три народа: Срба, Хрвата и 

Словенаца. 

Српски језик , Верска 

настава, Географија, 

Ликовна уметност 

8 6 2 

12. 

Други Светски рат 
2.ИС.1.1.1 

2.ИС.1.2.2 

2.ИС.1.2.3 

Знати узроке Другог светског рата, 

разумети корене и узроке грађанског 

рата на тлу Југославије, допринос 

Југославије победи над фашизмом. 

Српски језик , Верска 

настава, Географија, 

Ликовна уметност 

11 6 5 
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14. 

Послератни развој 

Југославије 
2.ИС.1.1.1 

2.ИС.1.2.2 

2.ИС.1.2.3 

Сазнаје све о развоју Југославије, њеном 

уређењу, унутрашњим односима међу 

републикама и односу према свету. 
 

10 6 4 

Начини 

оцењивања 

Усмено одговарање, контролне 

вежбе, пројекти ученика 
Укупно: 111 69 42 

 

Образовни стандарди: 

2. ИС. 1.1.1. Разуме значење основних истроријских и појмова историјске науке 

2. ИС. 1.2.2 Уочава да постоје различита виђења исте историјске појаве на основу поређења више историјских извора 

2.ИС. 1.2.3 Препознаје предрасуде, стереотипе, пропаганду и друге видове пристасности у тумачењу појава у историјским и 

савременим изворима информација. 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

Полазну тачку програма чине циљ и задаци овог предмета, чија ће  реализација бити прилагођена узрасту и развојним карактеристикама ученика. 

Садржаји ће бити прилагођани ученицима, како би најлакше и најбрже достигли наведени циљ.  

При томе, наставници ће настојати да, коришћењем разноврсних извора и релевантне историографске и етнографско-антрополошке литературе, 

ученицима пруже могућност да стекну јасну представу о прошлости народа коме припадају, али и окружења у коме живе: какав им је био начин 

живота и које су значајне личности обележиле њихову историју. Искористиће се  велике могућности које историја као наративни предмет пружа у 

подстицању ученичке радозналости, која је у основи сваког сазнања. Наставни садржаји ће бити представљени као "прича", богата 

информацијама и детаљима, како би историјски догађаји, појаве и процеси били предочени јасно, детаљно и динамично. Настава ће помоћи  

ученицима у стварању што јасније представе не само о томе шта се десило, већ и зашто се десило и какве су последице проистекле.  

Посебно место у настави историје имају питања, она која поставља наставник ученицима, 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, како у фази утврђивања и систематизације градива, тако и у обради наставних 

садржаја. У зависности од циља који наставник жели да оствари, питања могу имати различите функције: фокусирање пажње на неки садржај или 

аспект, подстицање поређења, трагање за појашњењем итд.  

Пожељно је што више користити различите облике организоване активности ученика (индивидуални рад, рад у пару, рад у групи, радионице или 

домаћи задаци, као што су семинарски радови, презентације, самостални и групни пројекти...).  

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 



Машинска школа „Радоје Дакић“ 2018 -2022. 

 

 

1933 

омогућава ученицима да на очигледан и сликовит начин доживе простор на коме су се догађаји одвијали, олакшавајући им праћење промена на 

одређеној територији.  

Искористиће се  утицај наставе историје на развијање језичке и говорне културе (беседништва), будући да историјски садржаји богате и 

оплемењују језички фонд ученика. Неопходно је имати у виду интегративну функцију историје, која у образовном систему, где су знања 

подељена по наставним предметима, помаже ученицима да схвате повезаност и условљеност географских, економских и културних услова 

живота човека кроз простор и време.  

Одређене теме, по могућности, ће се настојати да се  реализују са одговарајућим садржајима из сродних предмета, а посебна пажња ће се  

посветити оспособљавању ученика за ефикасно коришћење информационо-комуникационих технологија (употреба Интернета, прављење Пауер 

поинт презентација, коришћење дигиталних аудио-визуелних материјала и израда реферата и матурског рада).  

 

 

 

 

Образовни профил: Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје 

Предмет: Географија 

Разред: Први 

Службени гласник РС-Просветни гласник:  11/2013 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 74 / / / 74 

Недељни 2 / / / 2 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ наставe гeографијe јe стицањe нових знања и развијањe гeографског логичког мишљeња о саврeмeним друштвeно гeографским појавама, 

процeсима и законитостима, као и усвајањe општих и посeбних знања о свeтској приврeди и разумeвањe саврeмeнe свeтскe стварности и њeних 

фундамeнталних вeза са становништвом и природном срeдином.  

Користeћи прeтходно стeчeна знања и умeња учeника, друштвeна гeографија омогућава разумeвањe друштвeно гeографских спeцифичности 

саврeмeног свeта и доприноси развијању учeничких способности за функционално посматрањe, класификацију и систeматизацију гeографских 

знања.  
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Задаци наставe гeографијe су да учeници:  

- упознају основнe појмовe, појавe, процeсe и законитости из области друштвeнe гeографијe, као и њиховe узајамнe односe и интeрактивнe вeзe са 

природном срeдином;  

- прeпознају позитивнe и нeгативнe утицајe човeка на природну срeдину на глобалном и локалном нивоу;  

- стичу нова знања о различитим облицима људских зајeдница (породица, локална зајeдница, град, држава, Европа, свeт) и о рeгионалним 

цeлинама у свeту;  

- упознају актуeлну и комплeксну стварност и развијају свeст о мeђународним односима и о глобалној мeђузависности саврeмeног свeта;  

- унапрeђују вeштинe и способности за анализу и примeну основних чиниоца који повeзују различитe друштвeнe и културнe зајeдницe 

(производња, трговина, миграцијe, саобраћај и комуникацијe, културна размeна и различити видови политичких и приврeдних интeграција);  

- прeпознају и функционално користe корeлацију о природним и друштвeним карактeристикама одрeђeног простора којe су од значаја за 

упознавањe начина живота људи који га настањују;  

- упознају актуeлну и комплeксну гeографску стварност кроз крeтањe и тeриторијални размeштај свeтског становништва;  

- прeпознају нова научна достигнућа и тeхнолошки напрeдак и уочe њихов утицај на друштвeнe промeнe у свeту;  

- развијају свeст о сарадњи и солидарности са мeђународним организацијама као оквиру за рeшавањe eкономских, социјалних, културних и 

хуманитарних проблeма у саврeмeном свeту;  

- стичу и примeњују вeштинe и знања из гeографијe кроз самостално учeњe и истраживањe;  

- користe писанe, графичкe и ликовнe изворe информација којe анализирају и примeњују у процeсу учeња и истраживања (тeкст, слика, дијаграм, 

графикон, табeла, карта, интeрнeт, анкeта, статистички подаци, видeо и дигитални запис);  

- користe стeчeна гeографска знања за објашњавањe основних дeмографских и приврeдних појава и процeса у свeту и друштвeној срeдини;  

- прeдставe и анализирају помоћу графичких мeтода појавe и процeсe из друштвeнe гeографијe, да их објашњавају, вршe прeдвиђања и изводe 

закључкe;  

- прeпознају појавe штeтнe по природну и културну срeдину и активно учeствују у њиховој заштити, обнови и унапрeђивању;  

- доприносe развијању ставова и врeдности о гeографској срeдини, њeној мeђусобној условљeности и промeнљивости у врeмeну и простору;  

- развијају свeст о мeђусобном уважавању, сарадњи, солидарности и толeранцији мeђу припадницима различитих социјалних, eтничких и 

културних група и о активном доприносу друштвeној кохeзији;  

- Активности наставника:  

- редовно пратити рад и залагање ученика на часу 

- водити рачуна о индивидуализацији приступу ученику 

- подстицати ученике да опажају, примењују, препознају, упоређују, изводе закључке,  повезују знања са другим областима и другим 

предметима, решавају проблеме, практично примењују омогућити подстицајну средину за рад и учење 

- охрабрује, помаже и подстиче ученике 

- Инсистирати на систематичности у раду и поштовању принципа и правила рада 
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- Инсистирати на практичној примени стечених знања 

- Оцењивањем мотивисати ученике за учење 

- Оцењивањем проценити ниво постигнућа ученика 

Активности ученика: 

- активан приступ при излагању новог градива и изради задатака на часу 

- практична примена стечених знања  

- активно учешће у раду 

- самопроцењивање напретка  

- навести очекиване активности ученика с обзиром на тему ( запажа, упоређује, примењује, повезује, решава проблем, организује, 

повезује знања са другим областима, ослања се на претходно искуство…. ) 

 

Ред. 

Број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  по 

теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

I Увод / 

 Дефинише предмет 

проучавања,поделу изначај 

друштвене географије и њено место у 

систему нака 

/ 2 2  

   II 
Становништво, 

религија, култура 

2.ГЕ.1.1.1. 

2.ГЕ.2.3.1. 

Дефинише основне демографске 

појмове 

Препознаје и објашњава најважније 

демографскепроблеме савременог 

света 

Анализира основне демографске  

одлике,објашљава их,врши 

предвиђање и изводи закључке 

Има став о једнаким правима људи без 

обзира на расну,националну,верску и 

другу припадност 

Биологија историја 

19 13 6 
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III Насеља  

Дефинише појам насеља 

Разликује врсте,функције и типове 

насеља 

Објашњава разлику између руралних 

и урбанихнасеља 

Биологија, Историја 

6 4 2 

IV 

Политичке и 

економске 

карактеристике 

савременог света 

2.ГЕ.1.2.4. 

2.ГЕ.1.3.4. 

2.ГЕ.2.2.2. 

2.ГЕ.3.2.4. 

2.ГЕ.3.3.2. 

Користи различите тематске карте 

Схвата значај процеса интеграције и 

глобализације савременог света и 

место наше земље у овим процесима 

Указује на проблеме и фазе развоја 

привреде у свету и у Србији 

Објашњава физичко географске и 

друштвене факторе развоја привреде 

у свету,посебно у делатностима 

примарног и секундарног сектора 

Историја, Биологија 

43 27 16 

 

Годишња 

систематизација 

градива 

   

 

/ / 4 

Начини 

оцењивања 

   Вредновање остварености 

исхода вршит кроз: 

• праћење 

остварености исхода 

• тестови  знања 

Укупно::        74 46 28 
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Образовни стандарди: 

 

• 2.ГЕ.1.1.1.Чита и тумачи географске карте различитог размера и  садржаја, користи компас и систем за глобално 

позиционирање ( ГПС) ради орјентације у простору и планирања активностии привредни развој 

• 2.ГЕ.1.2.4.Разуме концепт одрживог развоја као услов за опстанак и напредак људског друштва  

• 2.ГЕ.2.2.2.Објашњава географске везе између природних услова, ресурса и људских  делатности 

• 2.ГЕ.1.3.4.Разуме појмове:транзиција,интеграција,глобализација и њихов утицај на промене и проблеме у Републици 

Србији и земља у окружењу 

• 2.ГЕ.2.3.1.Објашњава утицај географских фактора на демографски развој, размештај становништва,насеља и привреде у 

свету 

• 2.ГЕ.3.2.4.Анализиора еколошке проблеме и њихове последицена глобалном нивоу и познаје савремене мереи поступке 

који се користе за њихово решавање 

• 2.ГЕ.3.3.2.Анализира глобалне друштвене промене( транзиција, интеграција, глобализација,депопулација,неравномеран 

размештај становништва,пренасељеност градова,деаграризација) и њихов утицај на друштвене и економске токове  на 

глобалном нивоу 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО)  

 

Препоруке за реализацију наставе 

• коришћење савремених електронских помЕагала, 

• 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 карата 

• коришћење писаних извора информација (књиге, статистички подаци, часописи...) 



Машинска школа „Радоје Дакић“ 2018 -2022. 

 

 

1938 

Образовни профил:Електомеханичар за термичке и расхладне уређаје 

Предмет:Музичка уметност 

Разред: Први 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 37 / / / 37 

Недељни 1 / / / 1 

 

Циљ и задаци предмета 

 

Циљ: Циљ наставе и учења музичке уметности је да код ученика, рaзвијајући интeрeсoвaња зa музичку умeтнoсти критичко мишљење, естетске 

критеријуме, формира естетску перцепцију и музички укус, као и одговоран однос према очувању музичког наслеђа и култури свoгa и других 

нaрoдa. 

 

Задаци: - Разумевање улoгe музикe у друштву кроз стицање знaња o музици крoз рaзличитих eпoха, упoзнaвaњe музичких изрaжajних срeдстaвa, 

инструмeнaтa, жaнрoвa и oбликa; 

-Неговање навике слушања музике, подстицање доживљаја и оспособљавање за разумевање музичких порука; 

- Развијање критичког мишљењ;  

- Стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе музичке уметности сврха, циљеви и задаци 

образовања, као и циљеви наставе музичке уметноости буду у пуној мери реализовани 

 

Активности наставника: Излаже наставне садржаје усмено, презентује градиво кроз различите облике и методе рада; модерира рад ученика; 

припрема наставне материјале; прати рад и активности ученика, процењује њихова постигнућа и  напредовање ученика у остваривању наставних 

садржаја и оцењује их. 

 

Активности ученика: Прате усмено излагање наставника и презентовање градива; активно учествују у раду, дискусији, дају своја критичка 

мишљења, постављају питања;  кроз практичне радове учествују у демонстрирају наставних садржаја; презентују  стечена знања. 
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Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  по 

теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Увод  
Упознавање ученика са  планом и 

програмом предмета 

 
1  1 

2. 

Музика првобитног 

друштва; 

Музика античких 

цивилизација 

 

Ученик ће бити у стању да наведе 

начине и средства музичког 

изражавања у праисторији и 

античком добу, објасни утицај 

друштвеног развоја на начине и 

облике музичког изражавања, 

објасни значај и улогу музике у 

животу човека. 

историја 1 1  

3. Музика средњег века  

Ученик ће бити у стању да: 

- опише друштвену условљеноост 

промена у музичкој уметности 

- опише карактеристике византијске 

и грегоријанске традиције, као и 

разлике између истих 

- опише начин извођења световне 

музике 

историја,  

географија, 

верска настава 

1 1  

4. Музика ренесансе  

Ученик ће бити у стању да: 

- објасни појам ренесансе и опште 

карактеристике стилске епохе 

- опише начине и облике извођења 

музике 

- наведе најзначајније представнике 

ренесансне музике 

историја,  

географија,  

књижевност, 

ликовна уметност 

 

1 1  
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5. Музика барока  

Ученик ће бити у стању да: 

- опишу основне карактеристике 

барокне епохе 

- наведу облике барокне музике и 

опишу основне карактеристике тих 

облика 

- наведу најзначајније барокне 

композиторе и њихова најзначајнија 

дела 

историја,  

географија 

 

5 4 1 

6. Музика класицизма  

Ученик ће бити у стању да: 

- објасни промене у музичкој 

уметноости које доноси епоха 

класицизма 

- наведе најзначајније музичке форме 

ове епохе 

- наведе композиторе и најзначајнија 

дела њиховог стваралаштва 

историја,  

географија 

 

5 4 1 

7. Музика романтизма  

Ученик ће бити у стању да: 

- објасни промене у музичкој 

уметноости које доноси епоха 

романтизма 

- наведе најзначајније музичке форме 

и жанрове ове епохе (у области 

инструмен. музике, апсолутне и 

програмске, у области опере); 

- наведе композиторе и најзначајнија 

дела њиховог стваралаштва  

- опише развој уметничке музике у 

Србији у XIX веку 

историја,  

географија,  

књижњвност 

 

10 9 1 
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8. Музика импресионизма  

Ученик ће бити у стању да: 

- објасни појам импресионизма у 

уметности, изражајна средства 

- наведе представнике у музици,  

начин изражавања, најзначајнија дела 

историја,  

географија,  

књижњвност 

 

1 1  

9. Музика XX века  

Ученик ће бити у стању да: 

- опише карактеристике музике XX 

века 

-опише средства изражавања, објасни 

постојање више стилских праваца 

- наведе неке од представника музике 

XX века 

 5 4 1 

10. Џез и популарна музика   

Ученик ће бити у стању да: 

- објасни настанак џез музике, као и 

карактеристике овог музичког жанра 

- да наведе поједине врсте џеза и 

њихове представнике 

- да опише разлике између музичких 

жанрова 

-да препозна особине појединих 

музичких жанрова 

историја,  

географија, 

социологија 

4 3 1 

11. 
Музика као примењена 

уметност 
 

Ученик ће бити у стању да: 

- опише развој филмске музике, 

улогу муике у филму, да наведе неке 

од значајних композитора филмске 

музике (филмских тема) 

- да наведе начине примене музике у 

различитим уметничким делима и 

медијима. 

историја,  

географија, 

остале уметности, 

социологија 

3 2 1 
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Начини 

оцењивања 

Усмено излагање, пракзичан рад 

(израда презентација), активност 

ученика 

                                                                     Укупно: 37 30 7 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

 

Настава се ослања на претходно стечена знања током  основног образовања.Усмерена је на остваривање исхода и даје предност искуственом 

учењу у оквиру којег ученици развијају лични однос према музици а постепенарационализација искуства временом постаје теоријски оквир. 

Искуствено учење у оквиру овог предмета подразумева активно слушање музике, изражавање личног става, а потом ипримену теоријских знања 

из различитих области као средства за партиципацију у музици.  

Код ученика треба развијати вештине приступања и коришћења информација кроз практичан рад, сараднички рад у групама, као и 

комуникацијске вештине у циљу преношења и размене искустава и знања.  

Праћење напредовања ученика се одвија у континуитету, а оцењивање ученика у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба 

оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак  у остваривању задатака предмета, као и напредак других ученика уз 

одговарајућу аргументацију . 
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Образовни профил: Електотехничар за расхладне уређаје 

Предмет: Ликовна култура 

Разред: Први 

Службени гласник РС-Просветни гласник: „Службени гласник РС”, бр. 88/17 и 27/18 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 20 17 - - 37 

Недељни 1 - - - - 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ:  

-Оспособљавање за самостално ликовно изражавање и стварање традиционалним и савременим визуелним медијима, материјалима и техникама, за 

самостално проналажење и систематизовање информација из различитих извора, за примену стечених знања и умења у настави других предмета, 

свакодневном животу и будућем раду.  

Развијање визуелног опжања,креативности,критичког мишљења,естезских критеријума, 

индвидуалности,самопоуздања,радознаости,предузимљивости,емпатије и толеранције. 

-Оспособљавањеза изражавање идеја , ставова и емоција традиционалним или савременим медијима, за коришћење различитих информација као 

подстицај за стваралачки рад, за сарадњуи тимски рад. 

Задаци:  Задаци ликовне културе су: 

-Развијање визуелног опажања и памћења, естецких критеријума, стваралачког и критичког мишљења.  

-Мотивисање ученика да доприноси естецком и културном начина живљења у свом природном и друштвеном окружењу.  

-Упознавање са значајем и улогом визуелне уметности у друству, свакодневном  животу и раду и са најзначајнијим националним и светским 

уметничким делима, уметницима и споменицима културе. 

-Формирање позитивног става према очувању визуелног националног идентитета, нацијоналне и светске културне бастине. Повезивање стечених 

знања и умења са свакодневним животом и будуцом професијом. 

Активности наставника:  

-Излаже наставну јединицу усмено, презентује градиво, демонстрира, упознаје са циљевима, садржајима, активностима и исходима наставе, 

учења, планом рада и вредновањем остварених резултата.  
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-Наставник планира број часова за сваку тему, имајући у виду да је седам  часова  минимум за реализацију једне теме. Треба предвидети и 

могућност да се ученици дуже задрже на теми која их нарочито интересује. По завршетку теме изложити радове свих ради процене и самопроцене 

и разговарати о нацину на који су учили, као и о могућности примени науценог. предложени садржаји су полазна тачка за разговор, који 

наставник може да допуни другим садржајем, при чему треба имати у виду да садржаји и начин учења садржаја треба да буду везани за 

активности ученика који воде ка развијању креативности. -Приликом посматрања садржаја треба указати на повезаност садржаја са сродним 

садржајима других наставних предмета, са свакодневном животном ситуацијоми са будућим занимањем. Наставник припрема визуелне примере и 

презентације. 

Активности ученика: 

-Прате усмено излагање наставника, презентовање градива наставних јединица, вежбају са припремљених наставних материјала, постављају 

питања, демонстрирају савладано градиво. 

Ученици могу да праве презентације, самостално, у пару или тиму. 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ Образовни стандарди 
Исходи по наставној 

теми/модулу 
Корелација 

Број часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1 

3. Општи појмови   шта је 

уметност, уметност у 

простору,уметност у 

времену. Уметност и 

природа. Уметност и 

друштво.     

4.  Самостално ликовно 

изражавање. Линија као 

елемент уметничког 

израза. Боја као средство 

сликарског обликовања. 3. 

Уметничко наслеђе. 

Појава уметночког 

стварања. Праисториски 

споменици на територији 

србије. Уметност старог 

Упознавање са улогом 

визуелне уметности у 

друству и уметничког 

наслрђа.   

Унапређивање 

визуелног опажања, 

естетскух критеријума 

и визуелне 

комуникације. 

Формирање 

толерантног става 

према разликама у 

индивидуалном 

опажању, тумачењу и 

доживљају опаженог  

Разматра повезаност 

визуелне уметности и 

друства. Опсти однос 

елемената композиције који 

уочава. Разматра теме и 

идеје у делима визуелне 

уметности и визуелне поруке 

са којима се среце.изрази 

своју замисао у одабраној 

традиционалној техници. 

Укаже на естетичке 

вредности које уочава у 

радовима ученика. 

Овладаваље 

традицијоналним и 

савременим техникама и 

Музичка 

култура, 

математика, 

техничко цртање 

и историја. 

5 4 / 
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истока. Развој уметности у 

грчкој. Најзначајнија 

остварења и водећи 

уметници. Уметност 

старог рима. Антички 

споменици у србији. 

Појава хрисћанске 

уметности. Византиска 

уметност. Исламска 

уметност.      

материјалима и 

оспособљавање ученика да 

стечена знања и умења 

примењују у настави, 

свакодневном животу, 

даљем школовању  и 

будућем 

занимању.креативност 

подразумева подршку 

ученицима да откривају, 

експериментишу, 

успостављају нове односе и 

долазе до нових решења у 

различитим активностима. 

2 

5. Опсти појмови. Перспектива' 

инверзна, линеарна, ваздушна. 

6. Уметничко наслеђе. 

Средњовековна уметност 

западне европе. Српска 

средњовековна уметност, раска 

скола, српска средњовековна 

уметност од 1300 до 1371год. 

Моравска скола избор 

споменика по архитектури и 

зивопису.  

7. Рана и висока ренесанса у 

италији. Водеци представници 

и њихова дела.  

8. 4. Самостално ликовно 

изражавање. Простор. 

Перспектива. 

Стицање основних 

знања о развоју 

дизајна, уметничким 

занимањима, 

занимањима која су 

непосредно повезана 

са дизајном. 

Оспособљавање за 

корисћење различитих 

информација 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 и техници. 

Користи различите 

информације као подстицај 

за стваралачки рад. 

Музичка 

култура, 

математика, 

техничко цртање 

и историја. 

5 4  
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3. 

1. опсти појмови. Светло и сенка 

као елементи сликарског 

скулпторског  обликовања. 

2. самостално ликовно 

изражавање. Светлински односи. 

Боја.  

3. Уметничко наслеђе. Барокна 

уметност, опсте одлике и водећи 

уметници барока. Уметност 

19века. Неокласицизам, 

романтизами реализам., у европи 

и србији и њени представници.  

Упознавање са врстама 

боја и њеним 

елементима. значаја 

обликовања скулптура. 

Развијање опажања, 

креативности и 

естетских критеријума. 

Формирање 

позитивног става 

према естетичким 

вредностима у  ширем 

смислу. 

Пореди боје  простора, 

дизајн ентеријера и 

екстеријера. Светлинских 

односа елементе који чине 

барокну уметност простора. 

Разматра значај обликовања 

скулптура за свакодневни 

живот и будуце занимање. 

Изрази своју замисао у 

одабраном медију, 

материјалу и техници. 

Упознавање ученика са 

српском бастином као и 

европском.за подстицање 

креативности неопходно је 

имати у виду значај 

мотивационих садржаја, 

домен ученочких доживљаја 

и корелацију. 

Музичка 

култура, 

математика, 

техничко цртање 

и историја. 

5 3  

 

 

4. 

 

 

1 опсти појмови. Нови облици 

изражавања у уметности.  

2. Уметничко наслеђе. Правци 

уметности крајем 19 бека. 

Импресионизам и 

постимпресионизам. Уметност 

прве половине 20 века. Опсте 

одлике, најпознатији правци и 

појаве. Теденција у 

уметностидруге половине 20 

века. 

3. самостално ликовно 

изражавање. Композиција, 

Упознавање са 

значајем визуелне 

уметности за 

савремено друштво и 

најзначајнијим 

нацијоналним и 

светским уметничким 

делима и споменицима 

културе. Развијање 

опазања, естетских 

критеријума, 

критичког мишљења, 

радозналости. 

Разматра значај визуелне 

уметности и културе  у 

савременом друству. 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  

акзуелном догађању културе 

или виртуелном музрју, 

Музичка 

култура, 

математика, 

техничко цртање 

и историја. 

6 5  
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компоновање објекатау 

одређеном простору собзиром на 

намену. Фотографија, филм 

,покретна слика. 

Мотивисање ученика 

да прате дешавање у 

култури и уметности.  

галерији или локалитрту. 

Начини 

оцењивања 

-Композиција, дизајн,простор,култура и наслеђе. 

праћење остварености  исхода. 

-Активности на часу. 

Укупно: 37   

 

 

 

 

Образовни профил:Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје 

Предмет: Физичко васпитање 

Разред: Први 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи  74   74 

Недељни  2   2 

 

Циљ и задаци 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 специфичним 

условима живота и рада. 

Задаци: Задаци наставе физичког васпитања су: 

- 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;  
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- 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.  

Садржаји програма усмерени су на:  

- развијање физичких способности  

- спортско-техничко образовање  

- повезивање физичког васпитања са животом и радом. 

Активности наставника: 

Уупознаје ученике са циљевима и исходима наставе / учења, планом рада и начинима оцењивања; даје информације о наставној јединици, 

демонстрира је, прати вежбање ученика, континуирано прати њихов рад и напредак и оцењује их , организује групна такмичења ученика 

Активности ученика:  

Прате  усмено излагање наставника, прате презентовање градива и демонстрацију наставних јединица, вежбају, постављају питања, 

демонстрирају савладано градиво, учествују у групним такмичењима 

 

Ред. 

број 

теме/мо

дула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 

Исходи по наставној 

теми/модулу 
Корелација 

Број 

часова  

по 

теми/мо

дулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Атлетика  

По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да: 

- Кратко опише основне 

карактеристике и правила 

атлетике,  

- Демонстрира  технику 

дисциплина из атлетике , 

поседује вештину, технику и 

тактику спортске игре као и 

Екологија, биологија 

20 2 18 
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вежбе из осталих програмом 

предвиђених садржаја 

2. 

Спортска гимнастика – вежбе на 

справама  и  тлу 

 

 

По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да: 

- Демонстрира  технику 

дисциплина из гимнастике 

(вежби на справама и тлу) , 

поседује вештину, технику и 

тактику спортске игре као и 

вежбе из осталих програмом 

предвиђених садржаја 

Екологија, биологија 

10 / 10 

3. Спортска игра по избору  

По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да: 

- 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 

Екологија, биологија 

44 2 42 
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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 

активностимаи 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 
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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 којме вежба, 

рекреира се и бави се спортом, 

што преноси у свакодневни 

живот 

Начини 

оцењивања 

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.  

 

Укупно: 74 4 72 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

 

Програм физичког васпитања је наставак програма физичког васпитања у основној школи, с тим што је усмерен на још интензивније остваривање 

индивидуалних и друштвених потреба у области физичке културе. Ради тога, овај програм заснован је на индивидуализацији процеса физичког 

васпитања:  

- обезбеђује повезивање знања са животом и праксом и каснијим опредељењима ученика;  



Машинска школа „Радоје Дакић“ 2018 -2022. 

 

 

1952 

- заснован је на изборној настави за коју се ученици определе према свом афинитету и потребама;  

- обавезује школу на остваривање одређених задатака у овој области.  

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА  

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 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;  

мерење и тестирање;  

практична настава.  

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  



Машинска школа „Радоје Дакић“ 2018 -2022. 

 

 

1953 

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.  

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 (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:  

Први разред до 12 км (укупно у оба правца);  

Други разред до 14 км (укупно у оба правца);  

Трећи разред до 16 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 које одреди Савез 

за школски спорт и олимпијско васпитање Србије које је уједно и организатор ових такмичења. 
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Образовни профил: Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје 

Предмет: Математика 

Разред: Први 

Службени гласник РС-Просветни гласник:11/2013 

 

Годишњи и недељни фонд часова   

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 111 / / / 111 

Недељни 3 / / / 3 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ наставе математике је да ученици усвојезнања,развијувештине, формирају ставове потребне за схватање појава и законитости у природи, 

решавање разноврсних задатака из струке и свакодневног живота, наставак математичког образовања и самообразовања и развијање личности 

ученика. 

Задаци наставе математике су: 

- 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 простори разумевање узајамних односа геометријских фигура 

- Развијање систематичности, уредности, прецизности, темељности, истрајности, критичности у раду; 

- Оспособљавање за примену стечених знања како у математици тако и у осталим предметима; 

- Формирање математичке културе која подразумева свест о универзалности и примени математике и математичког начина мишљења; 

- Развијање способности потребних за решавање проблема и нових ситуација у процесу рада и свакодневном животу. 

Активности наставника: 

- редовно пратити рад и залагање ученика на часу, 

- водити рачуна о индивидуализацији приступу ученику, 

- подстицати ученике да опажају, примењују, препознају, упоређују, изводе закључке,  повезују знања са другим областима и другим 

предметима, решавају проблеме, практично примењују омогућити подстицајну средину за рад и учење, 

- охрабрује, помаже и подстиче ученике, 

- инсистирати на систематичности у раду и поштовању принципа и правила рада, 
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- инсистирати на практичној примени стечених знања, 

- оцењивањем мотивисати ученике за учење, 

- оцењивањем проценити ниво постигнућа ученика. 

Активности ученика: 

- активан приступ при излагању новог градива и изради задатака на часу, 

- практична примена стечених знања, 

- активно учешће у раду, 

- самопроцењивање напретка, 

- навести очекиване активности ученика с обзиром на тему ( запажа, упоређује, примењује, повезује, решава проблем, организује, 

повезује знања са другим областима, ослања се на претходно искуство.... ). 

 

Ред. 

број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу 

Корелациј

а 

Број 

часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1 РЕАЛНИ БРОЈЕВИ 

2.МА.1.1.1. 

2.МА.1.1.2.2.

MA.1.1.3.2.М

А.2.1.1. 

2.МА.2.1.4. 

2.MA.3.1.2.* 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

- разликује  скупове бројева, наведе 

основне подскупове скупа реалних 

бројева(N,Z,Q,I), разликује њихове 

елемемте на примерима  и уочава 

релације; 

- одреди НЗС и НЗД природних 

бројева; 

-обавља рачунске опрације у скупу 

рационалних бројева; 

-израчуна вредност једноставног 

рационалног бројевног израза 

поштујући приоритете рачунских 

операција и употребу заграда; 

-заокругли број на одређени број 

децимала; 

Физика, 

хемија, 

стручни 

предмети 

5 2 3 
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-одреди апсолутну и релативну 

грешкуприближног броја. 

2 ЛОГИКА И СКУПОВИ 
2.МА.1.1.8. 

2.МА.2.1.9.* 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

- дефинише основне логичке 

операције и примени их у задацима; 

- зна шта је исказ и зна да провери да 

ли је исказна формула таутологија; 

- одреди елементе скупа задатог на 

различите начине; 

- изврши скуповне операције на  

задатим скуповима; 

- дефинише Декартов  производ 

скупова. 

Стручни 

предмети 
7 3 4 

3 
ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ   

ВЕЛИЧИНА 

2.МА.1.4.2. 

2.МА.2.4.2. 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

-одреди непознате чланове просте 

пропорције; 

-препозна директну или обрнуту 

пропорционалност две величине и 

примени их у решавању једноставних 

проблема; 

-прошири или скрати размеру и 

примени је у решавању проблема 

поделе; 

-реши проблем који се односи на 

мешање две компоненте;  

-одреди непознату главницу 

процента или процентни износ; 

-одреди каматни износ, каматни 

проценат. 

Физика, 

хемија, 

стручни 

предмети, 

економија 

8 3 5 
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4 
УВОД У ГЕОМЕТРИЈУ 

 
 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

- разликује основне и изведене 

геометријске појмове; 

- разликује међусобни положај 

тачака, правих и равни у простору; 

- наведе везе између углова са 

паралелним (или нормалним) 

крацима; 

- наведе релације везане за 

унутрашње и спољашње углове 

троугла; 

- примени везе између углова са 

паралелним (или нормалним 

крацима) и релације везане за 

унутрашње и спољашње углове 

троугла на израчунавање непознатог 

угла у једноставнијим задацима; 

- објасни  норнмалност праве и равни 

, угао између праве и равни, као и 

угао између две равни (угао диедра). 

Стручни 

предмети 
6 3 3 

5 
ИЗОМЕТРИЈСКЕ 

ТРАНСФОРМАЦИЈЕ 

2.МА.1.2.6.  

2.МА.1.2.1.*   

2.МА.1.2.8.  

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

- дефинише појам вектора и објасни 

појмове: правац, смер и интензитет; 

- изврши операције са векторима 

(сабирање и одузимање, производ 

броја и вектора); 

- да наведе  основне ставове о 

подударности и примени; 

- зна ставове подударности да 

примени у доказним и 

Стручни 

предмети  
19 7 12 
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конструктивним задацима; 

- зна да конструише троугао, 

четвороугао и круг  на основу 

задатих елемената;  

- примењује транслацију, ротацију, 

осну и централну симетрију у 

задацима. 

6 
РАЦИОНАЛНИ АЛГЕБАРСКИ 

ИЗРАЗИ 

2.MA.1.1.4.   

2.MA.2.1.5.   

2.MA.3.1.3.* 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

-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; 

-примени дељивост полинома; 

-растави полином на чиниоце; 

-одреди НЗД,НЗС полинома; 

- зна да сабира, одузима, множи и 

дели алгебарске разломке; 

-трансформише једноставнији 

рационални алгебарски израз. 

Физика, 

хемија , 

стручни 

предмети 

20 7 13 

7 

ЛИНЕАРНЕ ЈЕДНАЧИНЕ И 

НЕЈЕДНАЧИНЕ,ЛИНЕАРНА 

ФУНКЦИЈА 

2.МА.1.1.5. * 

2.МА.1.1.6.*  

2.МА.1.1.7. 

2.MA.2.1.6.*  

2.МА.3.1.5. * 

2.МА.1.3.2. * 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

-примени линеарну једначину на 

решавању проблема; 

-реши једначину која се своди на 

линеарну једначину; 

-дефинише појам линеарне функције; 

-прикаже графички линеарну 

функцију; 

-реши линеарну неједначину и 

Физика, 

ОЕТ, 

стручни 

предмети 

20 7 13 
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графички прикаже скуп решења; 

-реши систем линеарних једначина са 

две непознате; 

-реши систем линеарних неједначина 

и графички прикаже скуп решења. 

8 ХОМОТЕТИЈА И СЛИЧНОСТ 2.МА.1.2.1.* 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

- формулише Талесову теорему и 

примени је на поделу дужи на n 

једнаких делова; 

- уочи хомотетију као једну 

трансормацију равни која није 

изомеријска и примени 

- дефинише сличне фигуре, 

коефицијенат сличности 

-наведе ставове о сличности 

троуглова; 

- примени ставове о сличности 

троуглова на одређивање непознатих 

елемената у једноставнијим 

задацима; 

- дефинише и примењује Питагорину 

теорему. 

Стручни 

предмети 
10 4 6 

9 
ТРИГОНОМЕТРИЈА 

ПРАВОУГЛОГ ТРОУГЛА 

2.МА.1.2.7.  

2.МА.2.2.5. 

2.МА.3.2.5.* 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

-дефинише основне 

тригонометријске функције оштрог 

угла; 

-израчуна основне тригонометријске 

функције оштрог угла  правоуглог 

троугла када су дате две странице; 

-наведе вредности 

Физика, 

ОЕТ, 

стручни 

предмети 

8 3 5 
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тригонометријских функција 

карактеристичних углова(од 

300,450,600) 

- наведе тригонометријске 

идентичности и примењује их у 

одређивању вредности 

тригонометријских функција ако је 

позната вредност једне од њих 

- елементе тригонометрије 

правоуглог троугла  користи у 

решавању практичних проблема. 

10 Писмени задаци са исправком    8 / 8 

Начини 

оцењивања 

1. усмену проверу знања; 

2. писмене задатке; 

3. контроолне вежбе; 

4. посматрање активности на часу. 

Укупно:  111 39 72 

 

Образовни стандарди: 

2.МА.1.1.1. Користи  природне, целе, рационале и реалне бројеве, различите записе тих бројева и преводи их из једног записа у други. 

2.МА.1.1.2. Израчунававредност бројевног израза у коме се појављују сабирање, одузимање, множење, дељење, степеновање и кореновање и при 

томе по потреби користи калкулатор или одговарајући софтвер. 

2.MA.1.1.3. Примењује правила заокругљивања бројева и процењује вредност израза у једноставним реалним ситуацијама. 

2.МА.2.1.1. Преводи бројеве из једног бројног система у други. 

2.МА.2.1.4. Рачуна са приближним бројевима и процењује грешку. 

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

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

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

2.МА.1.4.2. Примењује рачун са пропорцијама и процентни рачун при решавању једноставних практичних проблема. 

2.МА.2.4.2. Решава проблеме користећи пропорцију и процентни рачун. 
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2.МА.1.2.6. Разуме појам вектора,зна основне операције са векторима и примењује их. 

2.МА.1.2.1.*  Разуме концепте подударности  (и сличности геометријских објеката, симетрије,  

транслације и ротације у равни.). 

2.МА.1.2.8. Уме да реализује и примени једноставне геометријске конструкције. 

2.MA.1.1.4. Трансформише једноставне алгебарске изразе. 

2.MA.2.1.5. Трансформише алгебарске изразе. 

2.MA.3.1.3.* Трансформише алгебарске изразе, доказује једнакости (и неједнакости.) 

2.МА.1.1.5. *Решава једноставне проблеме који се своде на линеарне (и квадратне једначине.) 

2.МА.1.1.6.* Решава једноставне проблеме који се своде на линеарне неједначине ( и једноставне квадратне неједначине.) 

2.МА.1.1.7. Решава једноставне проблеме који се своде на систем две линеарне једначинеса две непознате. 

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

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

2.МА.1.3.2. *Разуме појам, израчунава вредност, користи и скицира график линеарне, (квадратне, степене, експоненцијалне, логаритамске и 

тригонометријских функција синуса и косинуса ). 

2.МА.1.2.1.* Разуме ( концепте подударности и) сличности геометријских објеката, симетрије, транслације и ротације у равни. 

2.МА.1.2.7. Примењује тригонометрију правоуглог троугла у једноставним реалним ситуацијама. 

2.МА.2.2.5. Примењује тригонометријске функције у једноставним реалним ситуацијама. 

2.МА.3.2.5.* Примењује тригонометријске функције у  проблемима. 

Начин остваривања програма :  

Настава се изводи са целим одељењем у учионици . 

Поред обавезних писмених  задатака реализују се и писмене провере знања у облику тестова и контролних вежби.  

У реализацији садржаја програма  

поред традиционалних метода  дијалошка са фронталним  

обликом рада  комбинују се и различите методе активног учења, учење кроз пажљиво  

конструисане активности, учење кроз рад, извршавање задатака и личну акцију  

која треба да доведе  до постављених исхода на основу којих се врши вредновање рада ученика. 
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Образовни профил: Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје 

Предмет: Физика 

Разред: Први 

Службени гласник РС-Просветни гласник:"Сл. гласник СРС – Просветни гласник", бр. 6/90 и "Сл. гласник РС – Просветни гласник", бр. 4/91, 

7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 

10/2009, 5/2010, 8/2010 - испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015 i 11/2016. 

 

Годишњи и недељни фонд часова   

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 74 / / / 74 

Недељни 2 / / / 2 

Циљ и задаци 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; 

- Развијање свести о значају експеримента при упознавању, разумевању и проверавању физичких законитости; 

- Стицање способности за уочавање, формулисање и решавање једноставнијих проблема; 

- Схватање значаја физике за технику и природне науке; 

- Развијање способности и вештина за примену знања из физике у струци; 

- Стицање знања о природним ресурсима, њиховој ограничености и одрживом коришћењу; 

- Развијање правилног односа ученика према заштити, обнови и унапређењу животне средине; 

- Стицање основних сазнања о процесима и производима различитих технологија; 

- Развијање радних навика и одговорности. 

Активности наставника: 

- редовно пратити рад и залагање ученика на часу; 

- водити рачуна о индивидуализацији приступу ученику; 

- подстицати ученике да опажају, примењују, препознају, упоређују, изводе закључке,  повезују знања са другим областима и другим 

предметима, решавају проблеме, практично примењују омогућити подстицајну средину за рад и учење; 

- охрабрује, помаже и подстиче ученике; 

- инсистира на систематичности у раду и поштовању принципа и правила рада; 
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- инсистира на практичној примени стечених знања; 

- оцењивањем мотивише ученике за учење; 

- оцењивањем процењује ниво постигнућа ученика; 

Активности ученика: 

- активан приступ при излагању новог градива и изради задатака на часу; 

- практична примена стечених знања; 

- активно учешће у раду; 

- самопроцењивање напретка; 

Ред. број 

теме/ модула 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 

Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Увод  

• Схвати значај физике као основне природне 

науке 

• Разликује основне физичке величине 

Математика 3 3  

2. Кинематика 

2.ФИ.1.1.1. 

2.ФИ.1.1.2. 

2.ФИ.2.1.1. 

2.ФИ.3.1.1. 

• Дефинише основне величине у кинематици 
Математика, 

механика 
9 4 5 

3. 

Сила и 

гравитационо 

поље 

2.ФИ.1.1.3. 

2.ФИ.1.1.5. 

2.ФИ.2.1.2. 

2.ФИ.3.1.1. 

• Дефинише основне динамичке  величине 

• Дефинише основне законе динамике 

• Објасни појам гравитационог поља 

Математика, 

механика 
15 9 6 

4. Енергија 

2.ФИ.1.1.4. 

2.ФИ.2.1.3. 

2.ФИ.3.1.1. 

• Дефинише  рад, снагу, кинетичку и 

потенцијалну енергију 

Математика, 

механика 
5 3 2 

5. 
Основи топлотне 

физике 

2.ФИ.1.2.4. 

2.ФИ.2.1.3. 

• Разуме појмове унутрашње енергије и 

количине топлоте 

• Дефинише термодинамичке принципе 

• Разуме појам коефицијента корисног дејства 

Математика, 

хемија 
6 3 3 
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6. 
Електрично и 

магнетно поље 

2.ФИ.1.3.1. 

2.ФИ.1.3.2. 

2.ФИ.1.3.3. 

• Разуме Кулонов закон 

• Објасни особине магнетног поља и величине 

које га описују 

• Дефинише електромагнетну индукцију 

Математика, 

ОЕТ 
7 4 3 

7. 
Електромагнетна 

индукција 

2.ФИ.1.3.4. 

2.ФИ.1.3.5. 

• Објасни особине електричног и магнетног 

поља 

• Дефинише Амперову силу 

Математика,

ОЕТ 
6 3 3 

8. 

Механички и 

електромагнетни 

таласи 

2.ФИ.1.1.6. 

2.ФИ.1.4.1. 

2.ФИ.2.1.4. 

2.ФИ.2.3.1. 

• Дефинише  електромагнетну индукцију 

• Објасни  појамсамоиндукције и узајамне 

индукције 

Математика, 

механика 
12 7 5 

9. 
Структура атома 

и атомског језгра 

2.ФИ.1.5.1. 

2.ФИ.1.5.2. 

2.ФИ.1.5.3. 

2.ФИ.1.5.4. 

• Објасни Борове постулате 

• Дефинише структуру атомског језгра 

• Дефинише врсте радиоактивног зрачења 

Математика, 

хемија 
11 7 4 

Начини 

оцењивања 

1.усмену проверу знања 

2.писмену провера знања 

3. тестове знања 

4.праћење остварености исхода и 

стандарда 

Укупно: / 74 43 31 

Образовни стандарди: 

2.ФИ.1.1.1. Описује и објашњава физичке појаве: равномерно праволинијско кретање, равномерно променљиво праволинијско кретање, пренос 

притиска кроз течности и гасове, пливање тела, механичка осциловања и таласи. 

2.ФИ.1.1.2. Примењује стечена знања и вештине из механике у циљу безбедног кретања транспортних средстава и пешака; познаје основне 

појмове и релације у кинематици и динамици.  

2.ФИ.1.1.3. Користи релације из Њутнових закона (динамике и гравитације) код објашњења простијих кретања тела у ваздуху, течности и на 

чврстој подлози;зна основне операције са векторским физичким величинама; зна разлику између масе и тежине тела. 

2.ФИ.1.1.4. Разуме везу између енергије и рада и зна смисао закона одржања енергије. 

2.ФИ.1.1.5. Познаје и разуме ефекте који се појављују при кретању тела када постоје силе трења и отпора средине. 

2.ФИ.1.1.6.Познаје услове за настајање звука и зна да наведе његова основна својства као механичког таласа 

2.ФИ.1.2.4.Разуме Први принцип термодинамике и смер топлотне размене. 
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2.ФИ.1.3.1.Описује и објашњава физичке појаве: деловање електричног поља на наелектрисане честице и проводник, електростатичку заштиту, 

кретање наелектрисаних честица у електричном и магнетном пољу, магнетну интеракцију наелектрисања у кретању, узајамно деловање два 

паралелна праволинијска струјна проводника, појаву електромагнетне индукције, принцип рада генератора наизменичне струје 

2.ФИ.1.3.2.Разликује карактеристичне физичке величине за сваку тачку електричног поља (јачина поља и електрични потенцијал) и разуме да се 

при померању наелектрисања врши рад који зависи од разлике потенцијала 

2.ФИ.1.3.3.Познаје релације и физичке величине које описују деловање магнетног поља на наелектрисане честице и проводник са струјом 

(Лоренцова и Амперова сила). 

2.ФИ.1.3.4.Разликује електромоторну силу и електрични напон, унутрашњу отпорност извора струје и електричну отпорност проводника и зна 

величине од којих зависи отпорност проводника. Разликује отпорности у колу једносмерне и наизменичне струје (термогена отпорност, 

капацитивна и индуктивна отпорност). 

2.ФИ.1.3.5.Уме да објасни појаву електромагнетне индукције и зна Фарадејев закон. 

2.ФИ.1.3.6.Наводи примере практичне примене знања из физике оелектричним и магнетним појавама и решава једноставне проблеме и задатке 

користећи Кулонов, Омов и Џул-Ленцов закон и примењује их у пракси 

2.ФИ.1.4.1.Разуме природу светлости и њена основна својства (електромагнетна природа, видљиви део спектра, таласна дужина, фреквенција и 

брзина); уме да наброји и опише физичке појаве везане за таласну природу светлости.  

2.ФИ.1.4.2.Описује и објашњава спектар електромагнетних таласа у видљивом делу и боје предмета. 

2.ФИ.1.5.1.Наводи својства фотона и микрочестица.  

2.ФИ.1.5.2.Описује основне појаве у микросвету, емисију и апсорпцију фотона, радиоактивност, фисију и фузију, рендгенско зрачење. 

2.ФИ.1.5.3.Описује основне моделе у атомској физици, Радефордов и Боров модел атома, модел језгра, модел молекула. 

2.ФИ.1.5.4.Набраја својства рендгенског и ласерског зрачења, као и алфа, бета и гама зрачења. 

2.ФИ.2.1.2.Уме да одреди услове равнотеже тела; примењује Њутнове законе динамике и решава једноставне проблеме при кретању тела. 

2.ФИ.2.3.2.Разуме смисао рада у електростатичком пољу. Познаје појам еквипотенцијалне површине и разуме везу између јачине електричног 

поља и потенцијала 

2.ФИ.3.1.1.Примењује законе кинематике, динамикеи гравитације за решавање сложенијих задатака;разуме појам и деловање инерцијалних сила 

Начин остваривања програма :  

Настава се изводи са целим одељењем у учионици . 

Поред обавезних писмених  задатака реализују се и писмене провере знања у облику тестова и контролних вежби.  

У реализацији садржаја програма поред традиционалних метода  дијалошка са фронталним обликом рада  комбинују се и различите методе 

активног учења ,учење кроз пажљиво конструисане активности; учење кроз рад, извршавање задатака и личну акцију која треба да доведе  до 

постављених исхода на основу којих се врши вредновање рада ученика. 
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Образовни профил: Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје 

Предмет: Хемија 

Разред: Први 

Службени гласник РС-Просветни гласник:"Сл. гласник СРС – Просветни гласник", бр. 6/90 и "Сл. гласник РС – Просветни гласник", бр. 4/91, 

7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 

10/2009, 5/2010, 8/2010 - испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015 i 11/2016) 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 74 / / / 74 

Недељни 2 / / / 2 

 

Циљ и задаци предмета 

 

Циљ: 

- развијање функционалне хемијске писмености, 

-разумевање појава и промена у природи на основу знања хемијских појмова, теорија, модела и закона, 

- развијање способности комуницирања коришћењем хемијских термина, хемијских симбола,формула и једначина,                              - развијање 

способности за тражење и коришћење релевантних информација у различитим изворима,  

-развијање свести о важности одговорног односа према животној средини, 

- развијање радозналости и свести о сопственим знањима и способностима. 

Задаци:-омогућавање ученицима да разумеју предмет изучавања хемије и научни метод којим се у хемији долази до сазнања 

- омогућавање ученицима да сагледају значај хемије у свакодневном животу 

-оспособљавање ученика да се користе хемијским језиком 

-стварање наставних ситуација у којима ће ученици развијати своја знања и вештине 

Активности наставника:-подстицање ученика на мисаону активност  

-пружање нових информација 

Активности ученика:-активно слушање, бележење, презентација резултата 
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Ред. 

број 

теме/мо

дула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по 

теми/мо

дулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Основни хемијски појмови 
2.ХЕ.1.1.1 

2.ХЕ.1.1.2 

Зна да препозна основне хемијске 

појмове и да их примени 

физика 

8 6 2 

2. Хемијске реакције 
2.ХЕ.1.1.3 

2.ХЕ.1.1.4 

Примена реакција на основу врсте 

реакције 

физика 

10 5 5 

3. Раствори 
2.ХЕ.1.1.4 

2.ХЕ.1.1.5 

Разликовање врста раствора и 

њихових особина 

машински материјали 

11 6 5 

4. Метали 
2.ХЕ.1.2.1 

2.ХЕ.1.2.2 
Примена метала 

машински материјали 

11 9 2 

5. Неметали 
2.ХЕ.1.2.1 

2.ХЕ.1.2.3 
Примена неметала 

свакодневни живот 

12 7 5 

6. Органска једињења 
2.ХЕ.1.3.1 

2.ХЕ.1.3.2 

Разликовање структуре по 

функционалној групи 

биологија 

18 11 7 

7. Хемија животне средине 
2.ХЕ.1.5.1 

2.ХЕ.1.5.2 

Зна изворе загађивања и мере 

заштите 

екологија 

4 2 2 

Начини 

оцењивања 

Усменим путем, посматрањем активности 

на часу 
                                                                     Укупно: 74 46 28 
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Образовни стандарди: 

• 2.ХЕ.1.1.1- описује структуру атома елемената 

• 2.ХЕ.1.1.2 -повезује физичка и хемијска својства супстанце 

• 2.ХЕ.1.1.3 -препознаје примере раствора у свакодневном животу 

• 2.ХЕ.1.1.4 -описује утицај различитих фактора на растворљивост супстанци 

• 2.ХЕ.1.1.5 -разликује и описује киселине, базе и соли 

• 2.ХЕ.1.2.1- описује налажење метала и неметала у природи 

• 2.ХЕ.1.2.2 -описује реактивност метала 

• 2.ХЕ.1.2.3- препознаје неорганска једињења 

• 2.ХЕ.1.3.1- препознаје угљоводонике и органска кисеонична једињења 

• 2.ХЕ.1.3.2- описује физичка својства органских једињења 

• 2.ХЕ.1.5.1- рукује супстанцама у складу са ознакама опасности 

• 2.ХЕ.1.5.2 -наводи загађиваче животне средине 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

-Настава се изводи са целим одељењем у учионици. 

-У реализацији садржаја програма поред традиционалних метода дијалошка са фронталним обликом рада комбинују се и различите методе 

активног учења, учење кроз пажљиво конструисане активности, учење кроз рад, извршавање задатака и личну акцију која треба да доведе до 

постављених исхода на основу којих се врши вредновање рада ученика. 
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Образовни профил: Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје 

Предмет: Рачунарство и информатика 

Разред: Први 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 11/2016.11111/1/20161/20161 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи  74   74 

Недељни  2   2 

 

Циљ и задаци предмета 

 

Циљ: 1. Упознавање са значајем информатичке компетентности и дигиталне писмености за живот у савременом друштву 

2.Упознавање ученика са основним постулатима информатике; 

3. Оспособљавање ученика за коришћење основних могућности оперативних система и система датотека 

4.Упознавање основних принципа функционисања локалних мрежа и оспособљавање за коришћење мрежних ресурса; 

5. Упознавање основних принципа функционисања интернета и оспособљавање за коришћење његових најпопуларнијих сервиса 

6.Оспособљавање ученика да користе различите изворе информација и имају критички однос према њима, да баратају информацијама, да одвајају 

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

7.Оспособљавање ученика за тумачење и разликовање података и информација кроз табеларно, графичко, текстуално приказивање, проналажење 

примене, повезивање са претходним знањем из других предмета 

8.Оспособљавање ученика да одаберу и примене најприкладнију технологију сходно задатку, области у којој је примењују или проблем који 

решавају 

9.Оспособљавање за одговор н у примену препорука заштите здравља, безбедности, личне и приватности других у свакодневном раду у 

дигиталном окружењу 

10.Развијање свести о важности етичког коришћења информација и технологије 

11.Оспособљавање за коришћење рачунара у другим предметним областима; 

12. Развијање интересовања за стицање потребних знања и развој вештина које би ученици употребили за даље образовање и напредовање 
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Задаци: 

– развију свест о неопходности коришћења рачунара у свакодневном животу и раду и значају информатике за функционисање и развој друштва; 

– овладају коришћењем програма за обраду текста и табеларних података и креирање докумената у коме су интегрисани текст, слика и табела; 

– ефикасно користе програмски језик заснован на прозорима за решавање различитих проблема у даљем образовању, професионалном раду и 

свакодневном животу; 

– стекну знања потребна за подешавање параметара оперативно система на нивоу корисничког интерфејса, коришћење могућности оперативних 

система и система датотека конкретног оперативног система; 

– разумеју принципе функционисања интернета, локалних мрежа и оспособе се за коришћење мрежних ресурса, интернет сервиса и система за 

електронско учење; 

– јачају способност за прецизно и концизно дефинисање проблема; упознају се са алгоритамским начином решавања проблема и основним 

алгоритмима; 

– јачају способност решавања проблема развојем логичког и критичког мишљења; 

– унапреде способности за брзо, ефикасно и рационално проналажење информација коришћењем рачунара, као и њихово критичко анализирање, 

складиштење и преношење; 

– развију прецизност, рационалност и креативност у раду са рачунаром; 

– унапреде стратегије и технике самосталног учења користећи могућности рачунара и развију спремност за учење током целог живота; 

– на адекватан начин користе предности рачунара и друштвених мрежа у удруживању са другима и покретању акција чији је циљ ширење 

корисних информација или пружање помоћи и подршке онима којима је то потребно; 

– примене стечена знања и вештине у савладавању програма других наставних предмета; 

– изграде правилне ставове према коришћењу рачунара, без злоупотребе и претеривања које угрожава њихов физичко и  ментално здравље; 

– упознају савремена ергономска решења која олакшавају употребу рачунара и изграде спремност за праћење нових решења у области 

информатичке технологије. 

 

Активности наставника:Излаже наставну јединицу усмено, презентује градиво презентацијом, демонстрира, прати рад ученика, модерира рад 

ученика, припрем анаставне материјале, саставља задатке за рад, израђује електронске тестове, прати рад ученика, процењује њихове активности 

и постигнућа и оцењује их. 

 

Активности ученика:Прате  усмено излагање наставника, прате презентовање градива и демонстрацију наставних јединица, вежбају са 

припремљених наставних материјала, постављају питања,  демонстрирају савладано градиво. 
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Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. 

1. Основе рачунарске 

технике 

 

- Објасни значење појмова податак, 

информација и информатик Разликује 

појмове бит и бајт 

- Наведе јединице за мерење количине 

података Претвара меру количине података 

из једне мерне јединице у другу 

- Објасни основне карактеристике 

информационог друштва 

- Наведе опасности и мере заштите здравља од 

претеране и неправилне употребе рачунара 

- Препозна компоненте из којих се састоји 

рачунар и објасни њихову функционалност 

- Објасни намену оперативно и спољашње 

меморије у рачунарском систему 

- Наброји врсте спољашњих меморија и 

објасни њихове карактеристике 

- Објасни сврху софтвера у рачунарском 

систему 

- Набројиврстесофтвераиобјаснињихову 

Математика, 

биологија 

10 5 5 

2. 

2. Рад у оперативном 

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, 

Свипредмети 

8 4 4 
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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 

3. 

3. Примена ИКТ-а 

 

- 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 иинформација 

- Припреми и изведе аутоматизовану 

аналитичку обраду података коришћењем 

табеларних и графичких приказа 

Српски језик и 

књижевност, 

енглески језик, 

математика 

40 10 30 

4. 

4. Рачунарске мреже, 

интернет и електронска 

комуникација 

 

- Приступа садржајима на интернету, 

претражује интернет и преузима жељене 

садржаје 

- Користи електронску пошту 

- Користи интернет мапе, виртуелни телефони 

сличневе б-сервисе 

- Објасни појмове електронска трговина и 

електронско банкарство 

- Објасни како функционише учењена 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 

Српски језик и 

књижевност, 

енглески језик, 

математика, 

физика, ОЕТ (за 

занимање 

електротехничар 

рачунара) 
16 8 8 
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- 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 

- Наведе начине приступа интернету 

- Објасни разлику између локалне и глобалне 

мреже 

- Објасни принципе функционисања интернета 

- Објасни појам и сврху интернет протоколи 

- Објасни зашто постоји систем доменских 

имена 

- Процени квалитет информација са којима се 

сусреће 

- Препозна прихватљиво / неприхватљиво 

понашање у оквиру дигиталне комуникације; 

- Пријави непримерене дигиталне садржаје или 

нежељене контакте и потражи помоћ 

- Препозна знаке зависности од технологије и 

правовремено реагује 

- Води рачуна о онлајн идентитету и 

приватности; 

Начини 

оцењивања 

Тестови вештина, праћење 

активности на часу, електронски 

тестови 

Укупно: 74 27 47 
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Начин остваривања програма ( УПУТСТВО): 

 

На почетку наставе урадити проверу нивоа знања и вештина ученика, која треба да послужи као оријентир за организацију и евентуалну 

индивидуализацију наставе. 

У уводном делу двочаса наставник истиче циљ и задатке одговарајуће наставне јединице, затим реализује теоријски део неопходан за рад 

ученика на рачунарима. Уводни део двочаса, у зависности од садржаја наставне јединице, може да траје највише 30 минута. Након тога 

организовати активност која, у зависности од теме, подстиче изградњу знања, анализу, критичко мишљење, интердисциплинарно повезивање. 

Активност треба да укључује практичан рад, примену ИКТ, повезивање и примену садржаја различитих наставних предмета, тема и области са 

којима се сусрећу изван школе. Активности осмислити тако да повећавају мотивацију за учење и подстичу формирање ставова, уверења и 

система вредности у вези са развојем језичке и информатичке писмености, здравим стиловима живота, развојем креативности, способности 

вредновања и самовредновања. 

Годишњи фонд часова зависи од броја наставних недеља у првом разреду који је дефинисан наставним планом за сваки образовни профил. 

Све школе, које у наставним плановима имају у првом разреду 36, односно 37 наставних недеља без блок наставе, могу реализовати садржаје 

овог предмета са 72, односно 74 часа годишње. Повећан број часова (2 или 4 часа) оставља се наставнику да распореди на оне тематске целине за 

које сматра да је то потребно. Уз сваку тему програма дат је и оријентациони број часова који има циљ да наставнику сугерише обим, дубину и 

начин интерпретације појединих целина, односно тема. Овај фонд часова је оквирног карактера и треба га усклађивати са конкретном ситуацијом 

у одељењу и специфичностима за сваки профил. У реализацији програма треба се придржавати наведеног редоследа теме. 

При реализацији програма дати предност пројектној, проблемској и активној настави, кооперативном учењу, изградњи знања и развоју 

критичког мишљења. Подстицати тимски рад и сарадњу нарочито у областима где наставник процени да су пр 

 



Машинска школа „Радоје Дакић“ 2018 -2022. 

 

 

1975 

Образовни профил:Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје 

Предмет: Екологија и заштита животне средине 

Разред: Први 

Службени гласник РС-Просветни гласник:("Сл. гласник СРС – Просветни гласник", бр. 6/90 и "Сл. гласник РС – Просветни гласник", бр. 4/91, 

7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 

10/2009, 5/2010, 8/2010 - испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015 i 11/2016) 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 37 / / / 37 

Недељни 1 / / / 1 

 

Циљ и задаци предмета: 

Циљ наставе екологије и заштите животне средине је да ученици развију еколошку и језичку писменост, да развију способности, вештине и 

ставове корисне у свакодневном животу и раду, да развију мотивацију за учење и интересовања за екологију као науку уз примену концепта 

одрживог развоја, етичности и права будућих генерација на очувану животну средину. 

Задаци наставе екологије и заштите животне средине су да ученици: 

- усвоје наставне садржаје екологије и заштите животне средине са научног аспекта као основ за професионални развој и  наставак школовања; 

-разумеју опште законитости које владају у природи и прихвате их као основ за формирање сопствених и општих норми понашања према средини 

у којој живе; 

-стекну способност интегративно-мултидисциплинарног приступа наставним садржајима; 

-развију способност посматрања, уочавања, упоређивања и анализирања; 

-развију способност критичког мишљења и решавања проблема; 

-развију способност за писану и вербалну комуникацију на матерњем језику у екологији као науци; 

 -развију функционална знања из екологије и заштите животне средине; 

-развију способност коришћења информационих технологија; 

-разумеју значај (органске) производње; 

- развију способност за рад у тиму, самовредновање, самостално презентовање резултата рада и вршњачко учење; 

-прихвате да су очување природе и заштита животне средине, поштовање и чување националне и светске културне баштине, одговорно 

коришћење природних ресурса и заштита животиња њихови приоритетни задаци; 
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- развију свест о важности здравља и практикују здраве стилове живота; 

 -развију толерантно, хумано понашање без обзира на националне, религијске, полне и друге разлике међу људима;  

-формирају радне навике и одговоран однос према раду; 

-оспособе се за самостално целоживотно учење.   

Активности наставника: 

-Посредовање између ученика и градива, 

-Вођење процеса учења, 

-Предавањем упознати ученике са цитологијом, генетиком, развићем човека, физиологијом, анатомијом и репродуктивним здрављем човека, 

-Усмеравати ученике на коришћење различитих извора информација, како за актуелно градиво, тако и за целоживотно учење, 

-Идентификовати и пратити напредак у учењу и постигнућима ученика, 

-Оцењивањем проценити ниво постигнућа ученика 

Активности ученика: 

-Коришћење претходних знања и искустава и повезивање са новим садржајима, 

-Активно учашће у процесу учења кроз самостално проналажење информација из различитих извора, 

-Уочавање,  дефинисање и решавање проблема, 

-Индивидуални и групни рад на текстовима из дате области, 

-Јавно саопштавање о неком садржају,  

-Аргументовано дискутовање о проблему из области,  

-Израда пројектхих задатака 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  по 

теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. 
ОСНОВНИ ПОЈМОВИ И 

ПРИНЦИПИ ЕКОЛОГИЈЕ 

2.БИ.1.4.1 

2.БИ.1.4.2 

2.БИ.2.4.1 

2.БИ.2.4.2 

2.БИ.3.4.2 

Ученик: - познаје основне еколошке 

појмове и разуме њихово значење 

(животна средина, станиште-

биотоп,животна заједница-

биоценоза, популација, еколошка 

ниша, еко-систем, биодиверзитет, 

биосфера). 

-познаје основне законитости и 

географија 

15 10 5 



Машинска школа „Радоје Дакић“ 2018 -2022. 

 

 

1977 

принципе у екологији и ослањајући 

се на те принципе уме да објасни 

основне процесе у еко-систему. 

-разуме на који начин поједини 

фактори неживе и живе природе 

утичу на организме (механизми 

дејства биотичких и абиотичких 

фактора). 

-зна да објасни како различити 

делови еко-система утичу један на 

други, а посебно у односу на 

циклусе кружена најважнијих 

елемената. 

-разуме функционисање еко-

система, посебно токове материје и 

енергије у екосистему. 

2. 

ЗАШТИТА И 

УНАПРЕЂИВАЊЕ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕИ И 

ОДРЖИВИ РАЗВОЈ 

2.БИ.1.4.3 

2.БИ.1.4.4 

2.БИ.2.4.3 

2.БИ.2.4.4 

2.БИ.3.4.3 

Ученик: -познаје утицаје људског 

деловања на животну средину, 

основне мере заштите животне 

средине и разуме значај тих мера. 

-зна механизме штетног дејства 

загађујућих материја на медијуме 

животне средине, последице 

загађивања по живи свет, као и мере 

за њихово отклањање. 

-разуме и критички анализира 

конфликт између потреба 

економско-технол 

развоја људских заједница и потреба 

очувања природе и биодиверзитета 

географија 

15 11 4 
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3. ЗАШТИТА ПРИРОДЕ 
2.БИ.1.4.3 

2.БИ.2.4.3 

Ученик: -схвата значај 

биодиверзитета и своју личну 

одговорност за заштиту природе и 

биодиверзитета. 

-зна које се мере могу применити и 

на основу којих критеријума, у 

заштити природе и диверзитета. 

географија 

3 3 / 

4. 

ЕКОЛОШКИ, 

ЗДРАВСТВЕНИ И 

СОЦИЈАЛНИ АСПЕКТИ 

ИНТЕГРАЛНОГ 

БИОЛОШКОГ 

ОБРАЗОВАЊА И 

ВАСПИТАЊА 

2.БИ.1.5.1 

2.БИ.1.5.3 

2.БИ.1.5.4 

2.БИ.2.5.1 

2.БИ.2.5.2 

2.БИ.2.5.3 

2.БИ.2.5.4 

2.БИ.3.5.4 

Ученик: уме да идентификује 

елементе здравог начина живота и у 

односу на њих уме да процени 

сопствене животне навике(здрава 

исхрана, спорт). 

-уме да општа знања о променама у 

адолесценцији повеже са сопственим 

искуствима (посебно у вези са 

репродуктивним здрављем). 

-зна које су и како се примењују 

хигијенске мере и разуме смисао тих 

мера. 

-разуме механизме којима ризични 

облици понашања, дуготрајна 

изложеност јаким негативним 

емоцијама и страс доводе до развоја 

болести. 

 

4 3 1 

Начини 

оцењивања 

Евидентирање и оцењивање ученика 

путем усмене  и писмене провере 

знања, тестирања, израде презентација 

и пројеката 

                                                                     Укупно: 37 27 10 
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Образовни стандарди: 

• 2.Б.И.1.4.1. Познаје основне еколошке појмове и разуме њихово значење (животна средина, станиште,  биотоп, животна 

заједница- биоценоза, популација, еколошка ниша, еко-систем, биодиверзитет, биосфера). 

• 2.Б.И.1.4.2. Познаје основне законитости и принципе у екологији и ослањајући се на те принципе уме да објасни основне 

процесе у екосистему. 

• 2.Б.И.1.4.3.Схвата значај биодиверзитета и своју личну одговорност за заштиту природе и биодиверзитета. 

• 2.Б.И.1.4.4. Познаје утицаје људског деловања на животну средину, основне мере заштите животне средине и разуме 

значај тих мера. 

• 2.Б.И.1.5.1. Познаје основне заразне болести, њихове изазиваче, одговарајуће мере превенције и личне мере хигијене; 

разуме основне узрочно-последичне односе у овој области. 

• 2.Б.И.1.5.3. Уме да идентификује елементе здравог начина живота и у односу на њих уме да процени сопствене животне 

навике. 

• 2.Б.И.1.5.4. Уме да општа знања о променама у адолесценцији повеже са сопственим искуствима (посебно  у вези са 

репродуктивним здрављем). 

• 2.Б.И.2.4.1. Разуме на који начин поједини фактори неживе и живе природе утичу на организме (механизми дејства 

абиотичких и биотичких фактора). 

• 2.Б.И.2.4.2. Зна да објасни како различити делови екосистема утичу један на други, а посебно у односу на циклусе 

кружења најважнијих елемената. 

• 2.Б.И.2.4.3. Зна које се мере могу применити  и на основу којих критеријума, у заштити природе и биодиверзитета. 

• 2.Б.И.2.4.4. Зна механизме штетног дејства загађујућих материја на медијуме животне средине, последице загађивања по 

живи свет, као и мере за њихово отлањање. 

• 2.Б.И.2.5.1. Зна које су и како се примењују колективне хигијенске мере и разуме смисао тих мера. 

• 2.Б.И.2.5.2. Зна које мере да примени и на који начин како би отклонио  или умањио дејство штетних чинилаца спољашње 

средине који су утицали на развој болести. 

• 2.Б.И.2.5.3. Критички анализира позитивне и негативне утицаје различитих животних стилова на здравље. 

• 2.Б.И.2.5.4. Зна који су критеријуми ризичног понашања  и уме да препозна  ситуације које носе такве ризике. 

• 2.Б.И.3.4.2. Разуме функционисање екосистема посебно токове материје и енергије у екосистему, као и развој и еволуцију 

екосистема. 

• 2.Б.И.3.4.3. Разуме и критички анализира конфликт између потреба економско-технолошког развоја људских заједница  и 

потреба очувања природе и биодиверзитета. 

• 2.Б.И.3.5.4. Разуме механизме којима ризични облици понашања,  дуготрајна изложеност јаким негативним емоцијама и 

стрес доводе до развоја болести (односно поремећаја психичког стања и здравља личности). 
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Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

 

Реализацији програма претходи  добро планирање и израда глобалног (годишњег) и оперативних (месечних) планова рада. 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и исходима наставе, односно учења, планом рада и начинима евидентирања и 

оцењивања. 

Предмет се реализује кроз комбинацију различитих облика наставног рада и врста наставе (дидактичких модела) усклађених са 

програмским садржајима, циљевима и задацима наставе  екологије и заштите животне средине. 

За реализацију еколошких садржаја примењиваће се проблемски, програмирани модел наставе. Предвиђене пројектне 

активности реализовати тимском наставом и радом у паровима. За реализацију програма неопходно је да школа обезбеди 

минимум наставних средстава, паметну таблу или рачунар, пројектор и видео бим. 

Учениково успешно савладавање нставних садржајаподразумева правилно одређивање нивоа вспитно-образовних захтева: ниво 

обавештености, ниво разумевања и ниво примене.  

На нивоу обавештености ученици треба да познају основне појмове и принципе екологије и концепта одрживог развоја. 

На нивоу разумевања ученици треба да исказују критички однос према проблемима загађивања, деградације и заштите животне 

средине, прихвате концепт одрживог развоја,етичности и права будућих генерација на очувану животну средину. 

На нивоу примене ученици треба да стечена знања из екологије, заштите, унапређивања животне седине и одрживог развоја 

примене у решавању проблема из ове области и показују одговоран однос према природи, њеној заштити и унапређивању. 

Савремени наставни процес захтева од наставника пуну ангажованост и перманентан рад на личном стручном усавршавању кроз 

похађање адекватних семинара као праћење савремене научне, стручне и методичке литеразуре. 
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Образовни профил: Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина 

Предмет:Грађанско васпитање 

Разред: Први 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 35 / / / 35 

Недељни 1 / / / / 

Циљ и задаци предмета 

Циљ:Циљ ове радионице је да се ученици упознају са различитим облицима учешћа деце у сагледавању проблема и разумеју значај сопственог 

учешћа.  

Задаци: 

-упознавање ученика са појмом проблема деце у актвностима и са различитим облицима дечјег учешћа 

-оспособљавање ученика да препознају степен и облик дечјег учешћа у различитим активностима њиховог свакодневног живота у 

породици,школи,друштву 

-разумевање значаја дечјег учешћа у акцијама и активностима 

-разумевање зависности сагледавања проблема од циља активности,узраста и ситуације у којој долази до дечије активности. 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 

Исходи по наставној 

теми/модулу 
Корелација 

Број 

часова  по 

теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1 

Ја, ми и други 

-Лични идентитет;-Откривање и уважавање 

разлика 

-Групна припадност;-Стереотипи и предрасуде 

-Толеранција и дискриминација 

 
Савладавање  знања и 

вештина у проблемима 
Социолигија 6 6  

2 

Комуникација у групи 

-Самопоуздано реаговање;-Гласине 

-Неслушање;-Активно слушање 

 
Савладавање  знања и 

вештина у проблемима 
Социолигија 8 8  
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 -Неоптужујуће пороке 

-Изражавање мишљења;-Вођење дебате и 

дијалога 

3 

Односи у групи/заједници 

Сарадња и заједништво 

-Сарадња 

-Групни рад 

-Групно одлучивање 

-Учешће младих:“Лествица партиципације“ 

-Радити заједно 

Решавање сукоба 

-Динамикаи исходи сукоба;-Стилови поступања 

у конфликтима 

-Сагледавање проблема из разлићитих углова 

-Налажење решења 

-Постизање договора;-Извини 

-Посредовање 

Насиље и мир 

-Насиље у вашој околини 

-Вршњачко насиље 

-Насиље у школи 

-Постизање мира 

Шта носим са собом 

-Евалуација наставе целог предмета 

 
Савладавање  знања и 

вештина у проблемима 
Социолигија 20 20  

4 
Шта носим са собом 

-Евалуација наставе целог предмета 
   3 3  

Начини 

оцењивања 
 Укупно: 37 37  
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Образовни профили: Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина 

Предмет:Верска настава –Православни катихизис 

Разред: Први 

Службени гласник РС - Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 37 \ \ \ 37 

Недељни 1 \ \ \ 1 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ: наставе православног катихизиса (веронауке) у првом разреду средње школе јесте да се код ученика изгради свест о томе да је хришћанство 

Црква, тј. конкретна Литургијска заједница, као и да се скрене пажња ученицима на то да је појам личности кључни појам без кога се 

хришћанство не може разумети. Без правилног схватања појма личности, не може се појмити то да је хришћанска вера у Бога живот а, не 

академска доктрина, или пак идеологија. 

Задаци: у настави православног катихизиса (веронауке) су да код ученика: 

развије отвореност и однос према Богу као Другој и другачијој Личности у односу на нас, као и отвореност и однос према другом човеку као 

икони Божјој, личности, такође, другачијој у односу на нас, те да се између ове две релације оствари узајамно зависна веза (свест о заједници); 

развије способност за постављање питања о целини и најдубљем смислу постојања човека и света, људској слободи, животу у заједници, 

феномену смрти, односу са природом која нас окружује и друго, као и за одговарање на питања у светлу православне хришћанске вере и искуства 

Цркве; 

изгради способност дубљег разумевања и вредновања културе и цивилизације у којој живе, успона и падова у историји човечанства, као и 

достигнућа у разним областима стваралаштва (при чему се остварује комплементарност са другим наукама); 

помогне у одговорном обликовању заједничког живота са другим, у изналажењу равнотеже између властите личности и заједнице, у остварењу 

сусрета са светом (са људима различитих култура, религија и погледа на свет, са друштвом, са природом) и са Богом; најзад, 

изгради уверење да је свет и све што је у њему, створен за вечност, да су сви створени да буду причасници вечног живота, те да се из те 

перспективе код ученика развије способност разумевања, преиспитивања и вредновања сопственог односа према другом човеку као 

непоновљивом бићу и према творевини Божјој и изгради спремност на покајање. 

Активности наставника:Излаже наставну јединицу усмено, презентује градиво презентацијом, прати рад ученика, припрема наставне 

материјале, саставља задатке за рад, прати рад ученика, процењује њихове активности и постигнућа и оцењује их. 
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Активности ученика:Прате  усмено излагање наставника, прате презентовање градива и наставних јединица, вежбају са припремљених 

наставних материјала, постављају питања, демонстрирају савладано градиво. 

 

Ред. 

број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 

Исходи по наставној 

теми/модулу 
Корелација 

Број 

часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Увод  

Упознавање са садржајем 

предмета 

Мотивација за похађање часова 

православног катихизиса 

 2 2 0 

2. Бог Откривења  

Ученик ћемоћи да наведе неке од 

примера Откривења Бога у 

Библији; моћи да разуме и тумачи 

значење израза homo religiosus; 

моћи да препозна изразе вере у 

Свету Тројицу у богослужбеним 

текстовима; моћи да препозна 

изразе вере у Бога као Творца у 

богослужбеним текстовима; моћи 

да разуме да се Бог из љубави 

открива човеку, позивајући га у 

заједницу; бити подстакнут да 

непосредније учествује у 

богослужењу Цркве; моћи да 

промишља о личној одговорности 

у односу према Богу и ближњима; 

моћи да разуме да се Божје 

Откривење дешава и данас у 

Цркви и свету; моћи да просуђује 

и препознаје сведочанства вере у 

свом животу 

Српски језик и 

књижевност 

Историја 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Екологијa 

Грађанско 

васпитање 

Физика 

7 5 2 



Машинска школа „Радоје Дакић“ 2018 -2022. 

 

 

1985 

3. Вера, знање и богопознање  

Ученик ћемоћи да увиди разлику 

између знања које се односи на 

ствари и познања које се односи 

на личности; моћи да препозна да 

је вера слободан избор човека и да 

се сведочи личним животом; моћи 

да објасни да је богопознање у 

православном искуству плод 

личне, слободне заједнице човека 

с Богом; моћи да објасни да се 

вером живи кроз Литургију и 

подвиг. 

Српски језик и 

књижевност 

Историја 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Екологија 

Грађанско 

васпитање 

Физика 

8 5 3 

4. Хришћанин – човек Цркве  

Ученик ћемоћи да увиди да 

хришћанин постоји превасходно 

као члан конкретне литургијске 

заједнице; моћи да опише живот 

парохијске заједнице; моћи у 

основним цртама да објасни да се 

учешћем у литургијском сабрању 

ступа на пут богопознања; моћи 

да продискутује о православном 

схватању Цркве; моћи да схвати 

да хришћанство подстиче човека 

на одговоран живот у заједници. 

Српски језик и 

књижевност 

Историја 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Екологија 

Грађанско 

васпитање 

Физика 

6 4 2 

5. Свето Писмо – Књига Цркве  

Ученик ћемоћи да именује 

различите књиге Светог Писма; 

моћи да наброји неке ауторе 

књига Светог Писма; моћи да 

истражује Свето Писмо користећи 

скраћенице, поделе на главе и 

стихове; знати да се посебност 

Светог Писма садржи у 

Српски језик и 

књижевност 

Историја 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Екологија 

Грађанско 

васпитање 

6 5 1 
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богонадахнутости; моћи да 

препозна  карактер 

богонадахнутости Светог Писма 

кроз лично искуство надахњивања 

Светим Писмом; моћи да наведе 

неке примере повезаности Старог 

и Новог Завета; моћи да закључи 

да је Свето Писмо књига Цркве, а 

не појединца. 

Физика 

6. Хришћански живот  

Ученик ћемоћи да увиди да 

постоји разлика између народног 

и црквеног предања и да заузме 

став према њима; моћи да уочи да 

светост живота није могућа без 

истовремене заједнице са Богом и 

људима; знати  да  су  сви  људи  

призвани  да буду свети;  моћи 

да уочи у којој мери је напредовао 

и савладао градиво Православног 

катихизиса 1. разреда средње 

школе 

Српски језик и 

књижевност 

Историја 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Екологија 

Физика 

Грађанско 

васпитање 

8 4 4 

Начини 

оцењивања 

Усмено испитивање,  

писмено испитивање, 

посматрање понашања  ученика 

Укупно: 37 25 12 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

Катихизација (веронаука, изучавање истине вере) јесте литургијска делатност. То значи да је она заједничко дело катихете (вероучитеља) и 

његових ученика. Свака истина вере предаје се и преноси као реалност самога живота, као опис искуства, првенствено као реалност живота у 

Цркви и опис њеног искуства. Нема и не може бити апстрактних истина и аксиома. Катихеза ("веронаука") не постоји ради гомилања података и 

информација или у служби теоретског "знања о вери" него као мистагогија, увођење у праксу живота и отварање могућности да ученик и лично 

усвоји искуство Цркве кроз слободно учешће у њеном животу, првенствено у њеној Литургији. 
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Наставни процес ће имати свој пуни смисао и успех заједничким учешћем катихете (вероучитеља) и његових ученика у Литургији и у свим 

облицима и изразима живота у Цркви. 

Катихета (вероучитељ) дужан је да помогне својим ученицима да превазилазе неповерење према другима и да се истовремено ослобађају 

претеране и нездраве заокупљености собом и својим стварним и привидним проблемима. Часови катихизиса (веронауке) биће, следствено, 

усмерени на изграђивање поверења, љубави и заједништва међу ученицима у одељењу и у школи, као и у односу према људима уопште. 

Развијање овакве животне оријентације код ученика биће праћено и неговањем осећања одговорности за животну средину и за природу као 

целину. 

Притом ученици треба да осете да остваривање јединства са другима нипошто не значи опасност по њих, понајмање пак значи укидање личне 

различитости и особености. Напротив: прихватајући једни друге и показујући узајамну љубав, млади - и сви људи - истовремено чувају, поштују 

и унапређују своју и туђу личност, односно личну самосвојност сваког појединца. 

У складу са оваквим циљем наставног процеса, при обради наставних јединица - заступљеној и овде, као и у основној школи, првенствено на 

динамичан начин и дијалошким методом - треба ставити нагласак више на доживљајно, а мање на сазнајно, више на формативно, а мање на 

информативно. Циљ ће бити постигнут ако ученик, уз несебичну и ненаметљиву помоћ свога катихете, открије и себе и друге као непоновљиву 

вредност, а свој животни програм дефинише као трајни подвиг прихватања и поштовање других, стицања поверења и љубави према њима. 

Притом би он спонтано препознао Цркву као простор остваривања личности и заједнице, а једног у Тројици Бога као извор и пуноћу тога датог и 

задатог животно-вредносног програма. 
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Образовни профил: Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје 

Предмет: Основе електротехнике 

Разред: Први 

Службени гласник РС-Просветни гласник:("Сл. гласник СРС – Просветни гласник", бр. 6/90 и "Сл. гласник РС – Просветни гласник", бр. 4/91, 

7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 

10/2009, 5/2010, 8/2010 - испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015 i 11/2016) 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 111 / / / 111 

Недељни 3 / / / 3 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ: наставе основа електротехнике је стицање основних знања из теоријске електротехнике потребних за друге стручне предмете и 

оспособљавање ученика за практичну проверу појава и закона из области електротехнике 

- Задаци: стицање основних знања о појавама у електротехници; 

- стицање основних знања из области електростатике; 

- стицање основних знања о елементима електричног кола, о улози елемената у електричном колу;  

- оспособљавање ученика за решавање простих електричних кола; 

- стицање основних знања из области електромагнетизма; 

- стицање основних знања о елементима у колу наизменичне струје, њиховим везама и појму импедансе; 

- оспособљавање ученика за решавање сложених кола наизменичне струје једном од понуђених метода; 

- стицање основних знања о трофазним системима. 

Активности наставника: 

- Посредовање између ученика и градива ( усмеравање да градиво иде у сусрет ученику, а ученик градиву ); 

- Помоћ у вођењу, и вођење процеса учења; 

- Предавањем , дискусијом и демонстрацијом упознати ученике са основним електронским елементима 

- Оцењивањем проценити ниво постигнућа ученика; 

- Идентифовати  напредак у учењу и постигнућима ученика. 
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Активности ученика: 

- Мобилисање претходних знања и искустава;  

- Самостално проналажење информација; 

- Уочавање, дефинисање и решавање проблема; 

- Јавно саопштавање о неком садржају; 

- Аргументовано дискутовање о проблему из области; 

- Анализа проблема и слободно размишљање и истраживање о датим проблемима у области. 

 

Ред. 

број 

теме/мо

дула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по 

теми/мо

дулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Увод / 

- објасни структуру материје и грађу 

атома 

- зна основне појмове о електрицитету и 

наелектрисању 

- зна разлику између проводника, 

полупроводоника и изолатора 

- зна међународне мерне јединице 

Хемија, Физика 

4 2 2 

2. Електростатика / 

- разуме и објасни шта је наелектрисано 

тело и електрично поље 

- објасни Кулонов закон 

- зна шта су кондензатори и од чега 

зависи њихов капацитет 

- зна како се везују кондензатори 

- зна шта су електрични потенцијал и 

напон 

- зна да врши прорачуне везивања 

кондензатора 

Физика, 

Математика 

17 12 5 
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3. Једносмерне струје / 

- зна шта је електрична струја и каква 

дејства има 

- да објасни од чега зависи електрична 

отпорност и шта су отпорници 

- зна основне законе 

(Омов,Џулов,Кирхофове) 

- зна да решава сложена електрична 

кола 

- зна да врши прорачун везивања 

отпорника 

Физика, 

Математика 

60 24 36 

4. Магнетизам / 

- објасни шта је магнетно поље и како 

се представља 

- врши прорачун торуса 

- израчунава електромагнетну и 

електродинамичку силу 

- зна да објасни шта је електромагнетна 

индукција 

- објасни како се магнетишу 

феромагнетни материјали 

- зна да објасни примену у пракси 

електромагнетне индукције и 

међуиндукције 

Физика, 

Математика 

30 20 10 

Начини 

оцењивања 

Праћење остварености исхода,тестови 

знања, активност на часу, праћење 

практичног рада, самосталног практи- 

чног рада, самостални практични рад. 

                                                                     Укупно: 111 58 53 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

 

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

Облици наставе: Теоријска настава. 

Место реализације наставе: Теоријска настава се реализује у учионици.  
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Препоруке за реализацију наставе: 

 Програмски садржаји основа електротехнике су организовани у тематске целине за које је  наведен оријентациони број часова за реализацију. 

Наставник, при изради оперативних планова, дефинише степен прораде садржаја и динамику рада, водећи рачуна да се не наруши целина 

наставног програма, односно да свака тема добије адекватан простор и да се  

планирани циљеви и задаци предмета остваре. При томе, треба имати у виду да формирање ставова и вредности, као и овладавање вештинама 

представља континуирани процес и резултат је кумулативног дејства целокупних активности на свим часовима што захтева већу партиципацију  

ученика, различита методска решења, велики број примера и коришћење информација из различитих извора. 

Садржај основа електротехнике има природну везу са садржајима других предмета, као што су: физика, електроника и електрична мерења. 

Ученицима треба стално указивати на ту везу, и по могућности, са другим наставницима организовати тематске часове. На тај начин знања и 

ставови стечени у оквиру наставе основа електротехнике добијају шири смисао и доприносе остваривању  општих образовних и васпитних  

циљева. 

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

треба оспособљавати за: самостално проналажење, систематизовање и коришћење информација из различитих извора (стручна литература, 

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

предмета са свакодневним искуством, садржајима других предмета и др.); тимски рад; самопроцену; презентацију својих радова и групних 

пројеката и ефикасну визуелну, вербалну и писану комуникацију. 

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

информације, а оцењивање ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују 

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

У току школске године урадити најмање четири теста, а на крају школске године урадити завршни тест из целокупног градива. 
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Образовни профил: Техничар за мехатронику 

Предмет: Техничка механика са механизмима 

Разред: Други 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи  37   37 

Недељни  1   1 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ: 

наставе техничког цртања је стицање основних знања из техничког цртања неопходних за представљање стручних садржаја појединих стручних 

предмета, као и при изради електричних делова и инсталација, овладавање вештинама коришћења одређених програмских пакета, који се могу 

користити у те сврхе, и формирање вредносних ставова који доприносе развоју информатичке писмености неопходне за даље школовање, живот и 

рад у савременом друштву.  

Задаци:  

− упознавање значаја техничког цртања за савремену индустријску производњу; 

− упознавање норми и прописа у области цртања; 

− овладавање појмовима и принципима техничког цртања и његове примене у електротехници и машинству; 

− развијање смисла за тачност, прецизност, уредност и одговорност; 

− стицање потребних знања за читање техничке документације; 

− упознавање значаја рачунара у области техничког цртања, коришћењем одговарајућих програма за цртање и 

− развијање свести о предности коришћења рачунара у области техничког цртања над класичним цртањем. 

Активности наставника:  

Излаже наставну јединицу усмено, презентује градиво презентацијом, демонстрира, прати рад ученика, модерира рад ученика, припрема наставне 

материјале, саставља задатке за рад, прати рад ученика, процењује њихове активности и постигнућа и оцењује их. 

Активности ученика:  
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Прате  усмено излагање наставника, прате презентовање градива и демонстрацију наставних јединица, вежбају са припремљених наставних 

материјала, постављају питања, демонстрирају савладано градиво. 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  по 

теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Увод  

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

- користи прибор за техничко цртање  

- изабере стандардну размеру, типове 

линија и формат цртежа 

Основе електротехнике 

Практична настава 

4 1 3 

2. Технички цртежи  

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

- црта у размери 

- изведе основне геометријске 

конструкције у равни 

- конструише паралелне и нормалне праве 

- конструише симетрале дужи и углова 

- чита техничке цртеже, анализира их, 

дискутује, уочава грешке и исправља их 

- скицира и нацрта једноставније делове у 

пресеку 

Основе електротехнике 

Практична настава 

10 2 8 

3. 
Правила техничког 

цртања 
 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

- котира елементе према стандардима 

техничког цртања  

- унесе ознаке за толеранције на 

техничким цртежима 

- чита техничке цртеже, анализира их, 

дискутује, уочава грешке и исправља их 

Основе електротехнике 

Практична настава 

4 1 3 
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4. Нацртна геометрија  

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

- препозна и разликује врсте пројекција 

- нацрта ортогоналну пројекцију једне и 

више тачака на једну раван 

- нацрта нормалну (ортогоналну) 

пројекцију једне и више тачака на две 

равни 

- нацрта нормалну (ортогоналну) 

пројекцију једне и више тачака на три 

равни 

- нацрта пројекцију равни на раван  

- - прикаже предмете у 

ортогоналним пројекцијама 

Основе електротехнике 

Практична настава 

4 1 3 

5. Компјутерска графика  

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

- нацрта једноставни машински цртеж у 

програмском пакету Auto CAD 

- нацрта једноставну  електро шему  у 

програмском пакету Auto CAD 

Основе електротехнике 

Практична настава 

15 5 10 

Начини 

оцењивања 

• праћење остварености исхода 

• тестове знања, писмене задатке; 

• усмено излагање; 

• тестове практичних вештина 

• графичке радове 

Укупно: 37 10 27 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

 

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

 

Облици наставе: Настава се реализује кроз лабораторијске вежбе. 
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Место реализације наставе: Настава техничког цртања у првом полугодишту се реализује у учионици, или кабинету за техничко цртање 

уколико постоји у школи. У другом полугодишту настава се реализује у рачунарској лабораторији. 

Подела одељења на групе: Приликом реализације вежби одељење се дели на две групе. Вежбе радити сваке друге недеље по два спојена 

часа. Вежбе изводити тако да се за два спојена часа уради једна целина: дефинише задатак, дају неопходна упутства и реализује задатак. 

Препоруке за реализацију наставе:  

Програмски садржаји техничког цртања су организовани у тематске целине за које је  наведен оријентациони  број часова за реализацију. 

Наставник, при изради оперативних планова, дефинише степен прораде садржаја и динамику рада, водећи рачуна да се не наруши целина 

наставног програма, односно да свака тема добије адекватан простор и да се планирани циљеви и задаци предмета остваре. При томе, треба имати 

у виду да формирање ставова и вредности, као и овладавање вештинама представља континуирани процес и резултат је кумулативног дејства 

целокупних активности на свим часовима што захтева различита методска решења, велики број примера и коришћење информација из 

различитих извора. 

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

треба оспособљавати за: самостално проналажење, систематизовање и коришћење информација из различитих извора (стручна литература, 

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

предмета са свакодневним искуством, садржајима других предмета и др.); тимски рад; самопроцену; презентацију својих радова и ефикасну 

визуелну, вербалну и писану комуникацију. 

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

информације, а оцењивање ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују 

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

У току првог полугодишта треба урадити графички рад, наставнику се оставља да процени у којој форми треба да буде рад. У току другог 

полугодишта ученици треба да ураде конкретне електричне шеме или машинске цртеже, на основу којих ће наставник проценити степен 

савладаности програма. 

У УВОДНОМ ДЕЛУ, ученици треба да схвате да цртеж има значајну улогу, како у савременој комуникацији међу људима, тако и у 

индустријској производњи. Поред тога, треба истаћи значај техничког цртежа у односу на друге врсте цртежа (кроз примере одговарајућих 

цртежа). 

Кад је у питању тема ТЕХНИЧКИ ЦРТЕЖИ, битно је истаћи, па чак и показати, предмете разних димензија (ситне и крупне) које је тешко 

нацртати у природној величини. Треба увести појам размере и навести одговарајуће стандарде у овој области. 

Пошто се у данашње време углавном све мање технички цртежи раде у тушу, а више применом рачунара (и техничка документација се ради 

на рачунару), наставник сам треба да процени да ли и у којој форми треба писати техничко писмо. 

У оквиру ове теме након изучавања врста линија треба урадити први графички цртеж. Цртеж треба да садржи композицију линија уз  

примену свих врста линија. Кроз овај рад ученике треба оспособити да правилно употребљавају прибор за цртање и стекну одређене вештине у 

извлачењу линија. До реализације графичког рада треба доћи кроз различите типове вежби, за које се определи сам наставник.  
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Кад су у питању ПРАВИЛА ТЕХНИЧКОГ ЦРТАЊА, ученици треба да науче правила котирања, мерење и наношење кота. Кроз 

одговарајуће вежбе савладати различите врсте котирања. 

Последњу тему КОМПЈУТЕРСКА ГРАФИКА, радити на рачунару у другом полугодишту, после реализованих теоретских часова. У току 

првог полугодишта ученици ће кроз предмете Информатика и рачунарство и Рачунарска графика и мултимедија стећи потребно знање у 

коришћењу рачунара, те ће моћи квалитетно да реализују и предвиђене програмске садржаје из Техничког цртања. 

За реализацију ове теме препоручује се, у зависности од могућности школе и образовног профила, коришћење програмског пакета OrCAD 

или CorelDRAW. 

Од ученика не треба захтевати да у потпуности овладају одређеним програмом, него само коришћењем команди које ће им омогућити 

реализацију вежби из овог предмета. У уводном делу двочаса професор ће објаснити коришћење појединих команди неопходних за реализацију 

предвиђених вежби и то тако да уводни део часа не траје дуже од 20 минута, како би ученицима остало довољно времена за самосталан рад. На 

овакав начин ученици ће корак по корак савладати делове програма који су им потребни за израду како једноставних тако и сложенијих задатака. 

Код израде машинских цртежа посебну пажњу посветити пројектовању цртежа (подели на нивое, уочавању симетрије објеката који се 

добијају померањем, ротацијом, трансформацијом или модификацијом других објеката), као и припреми за цртање (избор величине и 

оријентације папира, постављање јединица мере, помоћних линија, итд). 

При избору склопова чије ће електричне шеме бити цртане, треба имати у виду скромна ученичка знања из области електротехнике. 

Верзије програма треба прилагодити конфигурацијама рачунара. У оквиру овог предмета са ученицима треба обрадити и увежбати 

предвиђене наставне садржаје, а за евентуално више интересовање ученика искористити додатне термине (кроз рачунарску секцију). 

Сви ученици трогодишњег образовања раде по истом програму, да би се упознали са радним операцијама које се сусрећу у електротехници. 

Приликом реализације садржаја програма треба имати у виду захтеве послова одговарајућег образовног профила, па проценити да ли више пажње 

посветити цртању електричних шема или цртању машинских цртежа. 

Дозвољено одступање од програма је 20%, али га мора да одобри одговарајући стручни орган школе. 
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Образовни профил: Електромеханичар за расхладне и термичке уређаје 

Предмет: Практична настава 

Разред: Први 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Те   теоријска настава Вежбе П     практична настава Блок насатва Укупно 

Годи Годишњи   76  76 

Неде Недељни   4  4 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ: 

Развијање навика за чување здравља и придржавање мера заштите на раду. 

Оспособљавање ученика за организовање рада и рационално коришћење енергије и материјала. 

Оспособљавање ученика да правилно користи стнадарде,нормативе ,каталоге и техничко-технолочку документацију. 

Развијање одговорности према роковима,квалитету и прецизности у послу. 

Развијање вештина,као и што  самосталнији  рад са алатима,проводницима,инструментима,лемилицама ,електроинсталационим прибором,браду 

са бакарним цевима,лемљењу бакарним цевима,прикључивљњем трофазних и монофазних уређаја. 

Задаци: 

Оспособљавање ученика за чување здравља и придржавање мера заштите на раду. 

Оспособљавање ученика за коришћење и одржавање алата 

 Оспособљавање ученика за припрему и настављање кабла и проводника. 

Оспособљавање ученика за обраду,разбрајање,повезивање и лемљење инсталационих каблова и проводника. 

Оспособљавање ученика за повезивање приора који се користи у електроинсталацијама. 

Оспособљавање ученика за рад са инструментима. 

Оспособљавање ученика за лемљење. 

Оспособљавање ученика за испитивање и уградњу пасивних елемената. 

Оспособљавање ученика за рад са бакарним цевима. 

Оспособљавање ученика за тврдо лемљење   бакарних цеви. 

Оспособљавање ученика за прикључење трофазних и монофазних уређаја. 
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Активности наставника: 

Користи каталоге,стручну литературу и правилнике 

Демонстрирати рад заштитних средстава,прве помоћи. 

Демонстрирати примену и одржавање алата. 

Демонстрирати практичан рад са проводницима и кабловима, 

Демонстрирати монтажу и повезивање електроинсталационог прибора у струјно коло 

Демонстрирати рад са инструментима. 

Демонстрирати спајање елемената лемљењем ,као и лемљење на штампаној плочи. 

Демонстрирати проверу исправности,уградњу и повезивање пасивних елемената. 

Демонстрирати рад са бакарним цевима. 

Демонстрирати тврдо лемљење   бакарних цеви. 

Демонстрирање прикључење трофазних и монофазних уређаја. 

 

Активности ученика: 

Усвајање знања, као развијање вештина при извођењу практичних вежби. 

 

Ред. 

број 

теме/мо

дула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 

Образовн

и 

стандард

и 

Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  по 

теми/моду

лу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1 
Увод,хтз,правила 

заштите,заштитна средства 
 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да се: 

-придржава прописа зађтите на раду 

Реагује адекватно у случају 

опасности 

 

2 2 1 

2 
Симболи и ознаке у 

електротехници 
 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

-правилно чита и тумачи 

електричне шеме 

ОЕТ 

2 1 1 
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3 Проводници и каблови  

По завршетку модула ученик је у 

могучности да самостално: 

Отвори кабл, скине плашт и 

изолацију проводника, настави и и 

изолује проводник, направи окце, 

постави папучице, постави 

различите врсте конектора. 

Електричне инсталације- 

12 1 11 

4 Електроинсталациони орибор  

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

Самостално препознаје 

електроинсталационе елементе и 

правино врши монтажу и 

демонтажу елемената 

Електричне инсталације 

24 6 18 

5 Универзални инструмент  

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

Самостално користи универзални 

инструмент за мерење електричних 

величина 

Електрична мерења 

4 3 1 

6 
Пасивни електрични елементи и 

меко лемљење 
 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

Препозна,очита вредност и испита 

исправност пасивних 

елемената,демонтира и монтира 

пасивне елементе на електронску 

плочу меким лемљењем 

електроника 

4 1 3 

7 Извори електричне енергије  

о завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

Разликује моноф и троф систем 

наизменичне струје 

оет 

2 1 1 



Машинска школа „Радоје Дакић“ 2018 -2022. 

 

 

2000 

8 Рад са бакарним цевима  

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да:изводи рауне операције са 

бакарним цевима као што су 

сечење, савијање, пертловање 

 

8 2 6 

9 Тврдо лемљење бакарних цеви  

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

Самостално тврдо леми бакарне 

цеви 

 

8 2 6 

10 
Прикључење напојног вода на 

термичке и расхладне уређаје 
 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

Самостално прикључи напојне 

водове на трофазне и монофазне 

расхладне и термичке уређаје 

Термички уређаји 

8 2 6 

Начини 

оцењивања 

1.праћење остварености исхода 

2праћење практичног рада 

3.тест практичних вечтина 

4.активност на часу 

                                                                     Укупно: 76 16 60 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

 

Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 

Практична настава 74 часа 

Одељење се дели на две групе по 15 ученика 

 Настава се изводи у школској радионици 
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Други разред 

Образовни профил: Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје 

Предмет: Српски језик и књижевност 

Разред:  Други 

„Службени гласник РС-Просветни гласник:" бр. 11/2016 од 26.8.2016. 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок настава Укупно 

Годишњи 70 / / / 70 

Недељни 2 / / / 2 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ: 

- проширивање и продубљивање знања о српском језику;  

- унапређивање језичке и функционалне писмености;  

- проширивање и продубљивање знања о српској и светској књижевности, развијање љубави према књизи и читању, оспособљавање за 

интерпретацију уметничких текстова;  

- упознавање репрезентативних дела српске и опште књижевности, књижевних жанрова, књижевноисторијских појава и процеса у 

књижевности;  

- проширивање и продубљивање књижевних знања и читалачких вештина;  

- образовање и васпитање ученика као слободне, креативне и културне личности, критичког ума и оплемењеног језика и укуса.  

Задаци: 

- Настава језика (знања о језику, способност служење језиком и васпитна улога наставе језика). Ученици треба да:  

o овладају знањима о српском књижевном језику;  

o стекну вештине и способности његовог коришћења у општењу са другима, у писменом и усменом изражавању, приликом учења, 

образовања и интелектуалног развоја;  

o поштују матерњи језик, негују српски језик, традицију и културу српског народа, националних мањина, етничких заједница и других 

народа;  
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o унапређују културу језичког општења, у складу са поштовањем расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне 

равноправности, са развијањем толеранције и уважавања различитости и са поштовањем и уважавањем других језика и других култура.  

- Настава књижевности (усвајање књижевних знања, развијање читалачких вештина и афирмисање васпитних вредности путем 

књижевности). Ученици треба да:  

o упознају репрезентативна дела српске књижевне баштине и дела опште књижевности, њихове ауторе, поетске и естетске вредности;  

o негују и развијају читалачке компетенције и интерпретацијске вештине посредством којих ће се упознавати са репрезентативним 

књижевним делима из историје српске и опште књижевности, читати их и тумачити у доживљајној и истраживачкој улози;  

o развијају литерарне афинитете и постану читаоци рафинираног естетског укуса који ће умети да на истраживачки, стваралачки и активан 

начин читају књижевна дела свих жанрова, вреднују их, говоре о њима и поводом њих;  

o усвоје хуманистичке ставове, уверења и систем вредности;  

o оспособе се за поуздано морално просуђивање, опредељивање за добро и осуду насилништва и нечовештва, одбацивање свих видова 

агресивног и асоцијалног понашања и за развијање самосвести и личне одговорности;  

o подстичу на саосећање са ближњима и одговорност према другом;  

o развију врлине разборитости и равнотеже и мудрости.  

- Општи задаци. Ученици треба да:  

o развијају и негују стваралачки и истраживачки дух у процесу учења и у примени стечених знања;  

o развијају и негују методичност и методичка поступања приликом овладавања сложеним и обимним знањима;  

o усаглашено са општим исходима учења, као и усклађено са узрастом и способностима, даље развијају знања, васпитне вредности и 

функционалне вештине које ће моћи да користе у даљем образовању, у професионалном раду и у свакодневном животу;  

o развијају лични и национални идентитет и осећање припадности држави Србији;  

o формирају вредносне ставове којима се чува национална и светска културна баштина;  

o буду оспособљени за живот у мултикултуралном друштву.  

Активности наставника: 

- мотивисање ученике за читање; 

- припремање и благовремено давањеученицима истраживачких задатака као помоћ приликом читања и разумевања  дела; 

- припремање наставних материјала; 

- планирање активности на часу и тока часа; 

- објашњавање, тумачење, анализирање  нових садржаја и појмова; 

- подстицање активног учешћа ученика у раду на часу; 

- подстицање креативности ученика; 

- подстицање код ученика критичког развој мишљења и разумевања; 

- подстицањее активног учења; 
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- подстицање учника  да повезују знања са другим областима и  ослањају се на претходно искуство; 

- инсистирање на практичној примени стечених знања  

- подстицање одговорности код ученика; 

- упућивање ученика на додатне изворе знања и могућности сазнавања; 

- неговање позитивне климе у одељењу; 

- омогућавање подстицајне средине за рад и учење; 

- охрабрибравање, помагање и подстицање ученика; 

- инсистирање на систематичности у раду и поштовању принципа и правила рада; 

- редовно вредновање рада и постигнућа сваког ученика; 

- самовредновање реализације програма ; 

- планирање новина и измена за следећу школску годину. 

Активности ученика: 

- редовно читање задате лектире; 

- припремње  радних материјала за часове обраде књижевних дела; 

- активно учествовање у дискусијама на часу; 

- активан приступање при излагању новог градива и изради задатака на часу; 

- самостално или уз помоћ наставника запажање, упоређивање, примена и повезивање градива ; 

- израда домаћих задатака; 

- активно учење; 

- тражење додатне подршке за градиво које нису разумели или их  додатно интересује; 

- редовно бележење у свеску свих  најважнијих чињеница и закључакае  са часа; 

- израда писмених задатака, тестова знања, правописних диктата, рецитовање стихова; 

- практична примена стечених знања; 

- повезивање знања са другим областима; 

- ослањање на претходно искуство; 

- самопроцењивање напретка . 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  по 

теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

I Просветитељство  
По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- наведе особености барока, класицизма и 

Историја 

Филозофија 
5 4 1 
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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 

Ликовна култура 

Музичка уметност 

Верска настава 

II Романтизам  

- уочава и образлаже одлике романтизма 

- наведе представнике романтизма и њихова дела 

- изнесе свој суд о књижевним делима користећи 

стечена знања и сопствена запажања 

- препозна и усвоји вредности националне 

културе, разуме и поштује културне вредности 

других народа  

Историја 

Ликовна култура 

Музичка уметност 

19 16 3 

III Реализам  

- дефинише одлике реализма и препозна их на 

обрађеним књижевним делима 

- наведе представнике правца и њихова дела 

- тумачи уметнички свет и стваралачке поступке 

у структури обрађених дела 

Историја 

Ликовна култура 

Музичка уметност 19 16 3 

IV Лектира  

- тумачи уметнички свет и стваралачке поступке 

у структури обрађених дела 

- изнесе свој суд о књижевним делима користећи 

стечена знања и сопствена запажања 

-  износи став и користи аргументе 

 

5 4 1 

V Језик  

- 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 

- примени правила одвојеног и састављеног 

писања речи у складу са језичком нормом 

страни језик 

12 9 3 
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VI Култура изражавања  

- изражава размишљања и критички став према 

проблемима и појавама које намећу књижевни 

текстови, али су и део свакодневног живота 

- примени одлике новинарског стила 

 

10 / 10 

Начини 

оцењивања 

• усмено испитивање 

- индивидуално 

- групна дискусија 

• тест знања 

• домаћи задатак 

• писмени задатак 

• есеј 

• ППТ презентација 

• праћење актиности на часу 

                                                                     Укупно: 70 49 21 

 

Образовни стандарди: 

 

Основни ниво 

1. Област ЈЕЗИК  

2.СЈК.1.1.1. Има основна знања о језику уопште (шта је језик, које функције има); поштује свој језик и поштује друге језике; 

препознаје стереотипне ставове према језику. Разуме појам текста; разликује делове текста (увод, главни део, завршетак); 

препознаје врсте текстова (облике дискурса); има основна знања из социолингвистике: познаје појмове једнојезичности и 

вишејезичности (и зна одговарајуће језичке прилике у Србији); разуме појам језичке варијативности и препознаје основне 

варијетете.  

2.СЈК.1.1.2. Разликује књижевни (стандардни) језик од дијалекта; зна основне податке о дијалектима српског језика; има 

правилан став према свом дијалекту и другим дијалектима српског језика и према оба изговора српског књижевног језика 

(поштује свој и друге дијалекте српског језика и има потребу да чува свој дијалекат; подједнако цени оба изговора српског 

књижевног језика - екавски и (и)јекавски); има потребу да учи, чува и негује књижевни језик; познаје најважније граматике и 

нормативне приручнике и уме да се њима користи; зна основне податке о месту српског језика међу другим индоевропским и 

словенским језицима; има основна знања о развоју књижевног језика, писма и правописа код Срба.  

2.СЈК.1.1.3. Разликује правилан од неправилног изговора гласа; зна основну поделу гласова; има основна знања у вези са слогом 

и примењује их у растављању речи на крају реда; зна основна правила акценатске норме и уочава евентуалне разлике између 
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свог и књижевног акцента.  

2.СЈК.1.1.4. Познаје врсте и подврсте речи; примењује норму у вези с облицима речи у фреквентним случајевима (укључујући и 

гласовне промене у вези с облицима речи); издваја делове речи у вези с облицима речи (граматичка основа и наставак за облик) у 

једноставнијим случајевима; издваја делове речи у вези с грађењем речи (префикс, творбена основа, суфикс) у једноставнијим 

случајевима; препознаје основне начине грађења речи; примењује норму у вези с грађењем речи (укључујући и гласовне промене 

у вези с грађењем речи); примењује постојеће моделе при грађењу нових речи.  

2.СЈК.1.1.5. Правилно склапа реченицу; разликује синтаксичке јединице; разликује активне и пасивне реченице; уме да 

анализира једноставније реченице грађене по основним моделима и проширене прилошким одредбама.  

2.СЈК.1.1.6. Има лексички фонд који је у складу са средњим нивоом образовања; прави разлику између формалне и неформалне 

лексике и употребљава их у складу са приликом; има основна знања о значењу речи; познаје основне лексичке односе 

(синонимију, антонимију, хомонимију); познаје метафору као лексички механизам; нема одбојност према речима страног 

порекла, али их не прихвата некритички и аутоматски; познаје појам термина и фразеологизма; познаје најважније речнике 

српског језика и уме да се њима користи.  

2. Област КЊИЖЕВНОСТ  

2.СЈК.1.2.1. Познаје ауторе дела из обавезног школског програма и локализује их у контекст стваралачког опуса и 

књижевноисторијски контекст.  

2.СЈК.1.2.2. Познаје књижевнотеоријску терминологију и доводи је у функционалну везу са примерима из књижевних1 и 

неуметничких2 текстова предвиђених програмом.  

2.СЈК.1.2.3. У тумачењу књижевноуметничких и књижевнонаучних дела разликује методе унутрашњег и спољашњег приступа.  

2.СЈК.1.2.4. Уочава и примерима аргументује основне поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевних дела из 

обавезне школске лектире.  

2.СЈК.1.2.5. Уочава основне особине књижевности као дискурса и разликује га у односу на остале друштвене дискурсе.  

2.СЈК.1.2.6. Наводи основне књижевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и 

светске књижевности и повезује их са делима и писцима из обавезне лектире школског програма.  

2.СЈК.1.2.7. Анализира издвојене проблеме у књижевном делу и уме да их аргументује примарним текстом.  

2.СЈК.1.2.8. Користи препоручену секундарну литературу (књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, теоријску) и доводи је 

у везу са књижевним текстовима предвиђеним програмом.  

2.СЈК.1.2.9. На основу дела српске и светске књижевности формира читалачке навике и знања; схвата улогу читања у тумачењу 

књижевног дела и у изграђивању језичког, литерарног, културног и националног идентитета.  
1 Књижевни текстови обухватају књижевноуметничке и књижевнонаучне текстове. 
2 Под неуметничким текстовима подразумевају се текстови из науке о језику и науке о књижевности, научнопопуларни 

текстови из ових области и, по потреби, текстови из медија и других извора погодни за обраду градива из предмета Српски 
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језик и књижевност. 

3. Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА  

2.СЈК.1.3.1. Говори разговетно, поштујући ортоепска правила књижевног језика; примењује књижевнојезичку акцентуацију или 

упоређује свој акценат са књижевним и труди се да је с њим усклади; течно и разговетно чита наглас књижевне и неуметничке 

текстове; изражајно чита и казује лакше књижевноуметничке текстове; у званичним ситуацијама говори о једноставнијим 

темама из области језика, књижевности и културе користећи се коректним језичким изразом (тј. говори течно, без замуцкивања, 

поштапалица, превеликих пауза и лажних почетака, осмишљавајући реченицу унапред) и одговарајућом основном 

терминологијом науке о језику и науке о књижевности, прилагођавајући приликама, ситуацији, саговорнику и теми вербална и 

невербална језичка средства (држање, мимику, гестикулацију); говори уз презентацију; има културу слушања туђег излагања; у 

стању је да с пажњом и разумевањем слуша излагање средње тежине (нпр. предавање) с темом из језика, књижевности и 

културе; приликом слушања неког излагања уме да хвата белешке.  

2.СЈК.1.3.2. Говорећи и пишући о некој теми (из језика, књижевности или слободна тема), јасно структурира казивање и повезује 

његове делове на одговарајући начин; разликује битно од небитног и држи се основне теме; саставља једноставнији говорени и 

писани текст користећи се описом, приповедањем и излагањем (експозицијом); уме укратко да опише своја осећања и доживљај 

књижевног или другог уметничког дела; сажето препричава једноставнији књижевноуметнички текст и издваја његове важне 

или занимљиве делове; резимира једноставнији књижевни и неуметнички текст.  

2.СЈК.1.3.3. У расправи или размени мишљења на теме из књижевности, језика и културе уме у кратким цртама да изнесе и 

образложи идеју или став за који се залаже, говори одмерено, ослања се на аргументе, у стању је да чује туђе мишљење и да га 

узме у обзир приликом своје аргументације; пише једноставнији аргументативни текст на теме из књижевности, језика и 

културе.  

2.СЈК.1.3.4. Користи оба писма, дајући предност ћирилици; примењује основна правописна правила у фреквентним примерима и 

уме да се служи школским издањем Правописа; у писању издваја делове текста, даје наслове и поднаслове, уме да цитира и 

парафразира; саставља матурски рад поштујући правила израде стручног рада (употребљава фусноте и саставља садржај и 

библиографију); саставља писмо - приватно и службено, биографију (ЦВ), молбу, жалбу, захтев, оглас; зна да попуни различите 

формуларе и обрасце.  

2.СЈК.1.3.5. Има способност и навику да у различите сврхе (информисање, учење, лични развој, естетски доживљај, забава...) 

чита текстове средње тежине (књижевноуметничке текстове, стручне и научнопопуларне текстове из области науке о језику и 

књижевности, текстове из медија3); примењује предложене стратегије читања.  

2.СЈК.1.3.6. Разуме књижевни и неуметнички текст средње сложености: препознаје њихову сврху, проналази експлицитне и 

имплицитне информације, издваја главне идеје текста; прати развој одређене идеје у тексту; пореди основне информације и идеје 

из двају или више текстова.  

2.СЈК.1.3.7. Критички промишља књижевни и неуметнички текст средње сложености: разликује објективну/веродостојну 
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чињеницу од ауторове интерпретације; процењује (и то образлаже) да ли аутор неуметничког текста износи све потребне 

информације и да ли даје довољне и веродостојне доказе за то што тврди; процењује да ли је аутор текста неутралан или 

ангажован односно пристрастан, и образлаже своју процену; препознаје говор мржње, дискриминације, бирократски језик, и има 

изграђен негативан став према њима; уме у једноставним примерима да понуди алтернативу бирократском језику.  

2.СЈК.1.3.8. Препознаје структуру, различите елементе, стилске одлике (експресивност, сликовитост, метафоричност) књижевног 

и неуметничког текста; препознаје конотативно значење речи у датом контексту и разуме сврху конотативног значења у 

књижевном и неуметничком тексту; одређује значење непознате речи на основу контекста и творбеног модела; разуме значај 

читања за богаћење лексичког фонда.  

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на средњем нивоу у свакој области.  
3 Текстови који су погодни за обраду градива из језика и књижевности. 

 

Средњи ниво 

1. Област ЈЕЗИК  

2.СЈК.2.1.1. Има шира знања о језику уопште (која су битна својства језика); препознаје јединице и појаве које припадају 

различитим језичким нивоима/подсистемима; има основна знања о писму уопште; има основна знања о правопису уопште 

(етимолошки - фонолошки правопис; граматичка - логичка интерпункција; графема - слово); има основна знања о језицима у 

свету (језичка сродност, језички типови, језичке универзалије). Разуме основне принципе вођења дијалога; разуме појам 

говорног чина; разуме појам деиксе. Познаје одлике варијетета српског језика насталих на основу медијума и оних који су 

условљени социјално и функционално.  

2.СЈК.2.1.2. Зна основне особине дијалеката српског језика; зна основна правила екавског и (и)јекавског изговора; у 

једноставнијим случајевима пребацује (и)јекавску реч у екавски лик и обрнуто. Смешта развој књижевног језика код Срба у 

друштвени, историјски и културни контекст.  

2.СЈК.2.1.3. Познаје говорне органе и начин на који се гласови производе; зна да дели гласове по свим критеријумима; разуме 

појам фонеме; зна сва правила акценатске норме и уме да прочита правилно акцентовану реч; зна механизме фонолошки 

условљених гласовних промена (једначења сугласника по звучности и по месту творбе, сажимање и асимилацију вокала и 

губљење сугласника).  

2.СЈК.2.1.4. Има шира знања о врстама и подврстама речи; уме да одреди облик променљиве речи и да употреби реч у задатом 

облику; познаје појам морфеме; дели реч на творбене морфеме у једноставнијим случајевима и именује те морфеме; познаје 

основне начине грађења речи; примењује норму у вези с облицима речи у мање фреквентним случајевима.  

2.СЈК.2.1.5. Користи се свим синтаксичким могућностима српског језика; разликује безличне и личне реченице; анализира 

реченице грађене по различитим моделима; има шира знања о синтагми; препознаје основне врсте зависних предикатских 

реченица (типични случајеви); зна основно о напоредним односима, конгруенцији и негацији; разликује врсте независних 
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предикатских реченица; разуме појам елипсе; има основна знања о употреби падежа и глаголских облика.  

2.СЈК.2.1.6. Има богат и уразноличен лексички фонд (укључујући и интелектуалну и интернационалну лексику и познавање 

најфреквентнијих интернационалних префикса и суфикса). Тај фонд употребљава у складу с приликом; види језик као низ 

могућности које му служе да изрази индивидуално искуство и усмерен је ка богаћењу сопственог речника; познаје 

хиперонимију/хипонимију, паронимију; разликује лексичке слојеве; познаје метонимију као лексички механизам.  

2. Област КЊИЖЕВНОСТ  

2. СЈК.2.2.1. Интерпретира књижевни текст увидом у његове интеграционе чиниоце (доживљајни контекст, тематско-мотивски 

слој, композиција, ликови, форме приповедања, идејни слој, језичко-стилски аспекти...).  

2.СЈК.2.2.2. Познаје књижевнотеоријску терминологију и књижевнотеоријска знања адекватно примењује у тумачењу 

књижевних дела предвиђених програмом.  

2.СЈК.2.2.3. Разликује методе унутрашњег и спољашњег приступа у интерпретацији књижевноуметничког и књижевнонаучног 

дела и адекватно их примењује приликом разумевања и тумачења ових врста дела.  

2.СЈК.2.2.4. Уочава и образлаже поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевноуметничких и књижевнонаучних 

дела у оквиру школске лектире; процењује да ли је сложенији књижевнонаучни текст (аутобиографија, биографија, мемоари, 

дневник, писмо, путопис...) добро структуриран и кохерентан, да ли су идеје изложене јасно и прецизно; уочава стилске 

поступке у књижевноуметничком и књижевнонаучном тексту; процењује колико одређене одлике текста утичу на његово 

разумевање и доприносе тумачењу значења текста.  

2.СЈК.2.2.5. Образлаже основне елементе књижевности као дискурса у односу на остале друштвене дискурсе (нпр. 

присуство/одсуство приповедача, приповедни фокус, статус историјског и фиктивног итд.).  

2.СЈК.2.2.6. Приликом тумачења књижевноуметничких и књижевнонаучних дела из школског програма примењује знања о 

основним књижевноисторијским и поетичким одликама стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске 

књижевности.  

2.СЈК.2.2.7. Самостално уочава и анализира проблеме у књижевном делу и уме да аргументује своје ставове на основу 

примарног текста.  

2.СЈК.2.2.8. Активно користи препоручену и ширу, секундарну литературу (књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, 

теоријску) у тумачењу књижевноуметничких и књижевнонаучних дела предвиђених програмом.  

2.СЈК.2.2.9. На основу дела српске и светске књижевности развија читалачке вештине, способности и знања од значаја за 

тумачење и вредновање различитих књижевноуметничких и књижевнонаучних дела и за развијање језичког, литерарног, 

културног и националног идентитета; има изграђен читалачки укус својствен културном и образованом човеку.  

3. Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА  

2.СЈК.2.3.1. Говори у званичним ситуацијама, јавно и пред већим аудиторијумом о темама из области језика, књижевности и 

културе, користећи се књижевним језиком и одговарајућом терминологијом; учествује у јавним разговорима са више учесника; 
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процењује слушаоца односно аудиторијум и обликује свој говор према његовим потребама и могућностима; има потребу и 

навику да развија сопствену говорну културу; с пажњом и разумевањем слуша теже излагање (нпр. предавање) с темом из језика, 

књижевности и културе; слуша критички, процењујући говорникову аргументацију и објективност.  

2.СЈК.2.3.2. Саставља сложенији говорени и писани текст (из језика, књижевности или слободна тема) користећи се описом, 

приповедањем и излагањем (експозицијом); у говореној или писаној расправи прецизно износи своје идеје и образлаже свој став; 

труди се да говори и пише занимљиво, правећи прикладне дигресије и бирајући занимљиве детаље и одговарајуће примере; 

уочава поенту и излаже је на прикладан начин; прецизно износи свој доживљај и утиске поводом књижевног или другог 

уметничког дела; сажето препричава сложенији књижевни текст и резимира сложенији књижевни и неуметнички текст на теме 

непосредно везане за градиво; пише извештај и реферат; примењује правописну норму у случајевима предвиђеним програмом.  

2.СЈК.2.3.3. Има способност и навику да у различите сврхе (информисање, учење, лични развој, естетски доживљај, забава...) 

чита теже текстове (књижевноуметничке текстове, стручне и научнопопуларне текстове из области науке о језику и 

књижевности, текстове из медија); има изграђен читалачки укус својствен културном и образованом човеку; примењује сложене 

стратегије читања; бира стратегију читања која одговара сврси читања.  

2.СЈК.2.3.4. Разуме сложенији књижевни и неуметнички текст: препознаје његову сврху; проналази експлицитне и имплицитне 

информације; издваја информације према задатом критеријуму; издваја главне идеје; прати развој одређене идеје; пореди 

информације и идеје из двају или више текстова да би разумео одговарајући значењски или стилски аспект према задатом 

критеријуму; анализира и тумачи оне системе мотивације који се у књижевном делу јављају при обликовању (карактеризацији) 

ликова и изградњи догађаја (због бољег и потпунијег разумевања значења књижевног дела); тумачи (на нивоу разумевања) 

текстове ослањајући се на други текст/текстове.  

2.СЈК.2.3.5. Критички промишља сложенији књижевни и неуметнички текст: раздваја објективну чињеницу од ауторове 

интерпретације; процењује да ли је аутор текста неутралан или ангажован односно пристрастан, и образлаже своју процену; 

разликује експлицитне и имплицитне ауторове ставове; аргументовано вреднује да ли аутор сложенијег експозиторног или 

аргументативног текста погодног за обраду градива из језика и књижевности износи све потребне информације и да ли даје 

довољне и веродостојне доказе за то што тврди.  

2.СЈК.2.3.6. Процењује да ли је сложенији неуметнички текст погодан за обраду градива из језика и књижевности добро 

структуриран и кохерентан, да ли су идеје изложене јасно и прецизно; уочава стилске поступке у овим текстовима; процењује 

колико одређене одлике текста утичу на његово разумевање.  

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на напредном нивоу у свакој области.  

 

Напредни ниво 

1. Област ЈЕЗИК  

2.СЈК.3.1.1. Разуме да постоји тесна веза између језика и мишљења; јасан му је појам категоризације; познаје конверзационе 
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максиме (квалитета, квантитета, релевантности и начина); разуме појам информативне актуализације реченице и зна како се она 

постиже; јасан му је појам текстуалне кохезије.  

2.СЈК.3.1.2. При подели речи на слогове позива се на правила; акцентује једноставније примере.  

2.СЈК.3.1.3. Има детаљнија знања о морфологији у ужем смислу и творби речи у српском језику (дели реч на творбене морфеме у 

сложенијим случајевима и именује те морфеме).  

2.СЈК.3.1.4. Има детаљнија знања о употреби падежа и глаголских облика; уме да анализира компликованије реченице грађене 

по различитим моделима; познаје специјалне независне реченице; познаје различита решења у вези с конгруенцијом.  

2.СЈК.3.1.5. Има основна знања о речницима и структури речничког чланка.  

2. Област КЊИЖЕВНОСТ  

2.СЈК.3.2.1. Чита, доживљава и самостално тумачи књижевноуметничка и књижевнонаучна дела из обавезног школског 

програма, као и додатне (изборне) и факултативне књижевноуметничке и књижевнонаучне текстове; током интерпретације 

поуздано користи стечена знања о стваралачком опусу аутора и књижевноисторијском контексту.  

2.СЈК.3.2.2. Влада књижевнотеоријском терминологијом и теоријска знања адекватно примењује у тумачењу 

књижевноуметничких и књижевнонаучних дела која су предвиђена школским програмом и других дела ове врсте различитих 

жанрова, изван школског програма.  

2.СЈК.3.2.3. У процесу тумачења књижевноуметничког и књижевнонаучног дела, одабира, примењује и комбинује адекватне 

методе унутрашњег и спољашњег приступа.  

2.СЈК.3.2.4. Уочава и тумачи поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевноуметничких и књижевнонаучних 

текстова у оквиру школске лектире и изван школског програма; процењује и пореди стилске поступке у наведеним врстама 

текстова.  

2.СЈК.3.2.5. Разуме основне елементе књижевности као дискурса (пореди нпр. присуство/одсуство приповедача, приповедни 

фокус, статус историјског и фиктивног итд.) у односу на остале друштвене дискурсе и та сазнања употребљава у тумачењу 

књижевних дела.  

2.СЈК.3.2.6. Приликом тумачења и вредновања књижевноуметничких и књижевнонаучних дела примењује и упоређује 

књижевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске књижевности.  

2.СЈК.3.2.7. Самостално уочава и тумачи проблеме и идеје у књижевном делу и своје ставове уме да аргументује на основу 

примарног текста и литерарно-филолошког контекста.  

2.СЈК.3.2.8. У тумачењу књижевног дела критички користи препоручену и самостално изабрану секундарну литературу 

(књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, теоријску).  

2.СЈК.3.2.9. На основу дела српске и светске књижевности (у обавезном и сопственом избору) и секундарне литературе шири 

читалачка знања, примењује стратегије читања које су усаглашене са типом књижевног дела и са читалачким циљевима 

(доживљај, истраживање, стваралаштво); развија језички, литерарни, културни и национални идентитет.  
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3. Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА  

2.СЈК.3.3.1. Дискутује о сложеним темама из језика, књижевности и културе; дискутује о смислу и вредностима књижевних 

текстова и о сврси и вредностима неуметничких текстова користећи стручну терминологију.  

2.СЈК.3.3.2. Излаже (у званичним ситуацијама, јавно и пред већим аудиторијумом) и пише о темама из области језика, 

књижевности и културе; има развијене говорничке (ораторске) вештине; претпоставља различите ставове аудиторијума и у 

складу с тим проблематизује поједине садржаје; препознаје и анализира вербалну и невербалну реакцију саговорника односно 

аудиторијума и томе прилагођава свој говор; слушајући говорника, процењује садржину и форму његовог говора и начин 

говорења.  

2.СЈК.3.3.3. Композиционо и логички складно пише стручни текст на теме из књижевности и језика, као и новински чланак.  

2.СЈК.3.3.4. Организује, класификује, уопштава и на сличан начин обрађује информације из књижевних и неуметничких текстова 

на основу задатог и/или самостално постављеног критеријума.  

2.СЈК.3.3.5. Продубљено критички промишља сложенији текст: процењује колико сложенији експозиторни текст успешно 

преноси информације публици којој је намењен, уочавајући које информације недостају; издваја доказну грађу на којој аутор 

аргументативног текста заснива своје ставове и одређује средства којима их износи; запажа ауторове грешке у закључивању и 

сл.  

2.СЈК.3.3.6. Процењује стилске поступке у књижевном и неуметничком тексту; пореди стилске поступке у два сложена текста 

(или више њих); тумачи њихову улогу у остваривању естетских и значењских одлика наведених врста текстова.  

2.СЈК.3.3.7. Изграђује свест о себи као читаоцу - развија читалачку ауторефлексију (разуме улогу читања у сопственом развоју; 

има развијену, критичку свест о својим читалачким способностима...).  

НАПОМЕНА: Због преклапања у више наставних тема/модула  образовни стандарди ће бити прецизније одређени у оперативним 

(месечним)  плановима. 

Начин остваривања програма  

 

УВОДНА ОБЈАШЊЕЊА  

Зависно од разреда и садржаја годишњи фонд часова наставе овог предмета распоређен је тако да је за подручје књижевност издвојено око 60%, а 

за друга два (језик и култура изражавања) око 40% часова.  

У оквиру тог фонда планирани садржаји се обрађују са око70% часова. Осталих 30% часова предвиђено је за понављање, утврђивање, вежбање и 

систематизовање програма.  

Циљ и задаци чине целину и остварују се током четири године - систематски и континуирано - у свим предвиђеним програмско-тематским 

подручјима и видовима рада.  

Сви садржаји распоређени су по разредима, подручјима, областима и темама уз примену начела поступности, корелације, интеграције и 

примерености узрасту.  
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Садржаји књижевности конкретизовани су по разредима, сегментима (књижевност и лектира), а обухватају књижевнотеоријско и 

књижевноисторијско проучавање књижевноуметничких дела и књижевности жанровски распоређених.  

Подручје језик обухвата изучавање језика као система. У садржаје овог подручја уграђени су елементи опште лингвистике и правописа.  

Подручје култура изражавања обухвата облике и врсте у области усменог и писменог изражавања (по разредима). У овој области планиране су 

говорне и писмене вежбе, домаћи задаци и писмени задаци, који треба да се раде наизменично ћирилицом и латиницом.  

Ради што успешније реализације бројних захтева и садржаја неопходна је и стална сарадња наставника српског језика и књижевности с 

наставницима других предмета (историје, сродних општестручних и ужестручних предмета), стручним сарадницима (школским библиотекаром - 

медијатекаром, педагогом, психологом) и органима (стручним активом и већима), родитељима ученика и међуопштинском (регионалном) 

просветно-педагошком службом; такође је корисна сарадња наставника и са одређеним институцијама (народном библиотеком, домом културе, 

биоскопом, локалним новинама, радио-станицом и др.).  

Квалитет и трајност знања, умења, вештина и навика ученика у многоме зависе од принципа, облика, метода и средстава који се користе у 

образовно-васпитном процесу. Због тога савремена настава српског језика и књижевности претпоставља остваривање битних задатака и садржаја 

програма уз максимално могућу мисаону активност ученика (субјеката у настави), поштовање одређених дидактичких принципа (посебно: свесне 

активности ученика, научности, примерености, поступности, систематичности и очигледности), као и адекватну примену оних наставних облика, 

метода, поступака и средстава чију су вредност утврдиле савремена пракса и методика наставе српског језика и књижевности (пре свега: разни 

видови групног и индивидуалног рада примерени могућностима ученика, методе - дијалошка, текстуално-графичке демонстрације и самосталних 

радова ученика, средства - уџбеници, приручници, разне врсте текстова и графичких приказа, графофолије, наставни и други филмови, радио и 

телевизијске емисије и сл.). Избор одређених наставних облика, метода, поступака и средстава условљен је, пре свега, наставним садржајем и 

циљевима (образовним, васпитним и функционалним), које треба остварити на једном часу српског језика и књижевности.  

Редовна настава српског језика и књижевности изводи се у специјализованим учионицама и кабинетима за овај предмет, који треба да буду 

опремљени у складу са нормативима за средње стручне школе. Делимично, она се организује и у другим школским просторијама (библиотеци - 

медијатеци, читаоници, аудиовизуелној сали и сл.).  

У настави српског језика и књижевности користе се одобрени уџбеници и приручници и библиотечко-информацијска грађа од значаја за 

остваривање задатака и садржаја програма овог предмета, односно за систематско оспособљавање ученика за самостално коришћење разних 

извора сазнања у настави и ван ње.  

Програм обезбеђује адекватнији однос између часова обраде и других типова часова. Створени су предуслови за креативно испољавање 

наставника и прилагођавање васпитно-образовног рада различитим ситуацијама у пракси, као и за појачавање стваралачке сарадње наставника и 

ученика.  

 

КЊИЖЕВНОСТ  

Ово програмско-тематско подручје обухвата најзначајнија дела из српске и светске књижевности, која су распоређена у књижевноисторијском 

континуитету од старог века до данас.  
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Од историјског континуитета одступа се само у поглављу и проучавање књижевног дела, као и у поглављу лектира.  

Наставник српског језика и књижевности у средњим стручним школама треба да пође од претпоставке да је ученик у основној школи стекао 

основна знања:  

- из теорије књижевности: тема, мотив, фабула; лик, карактер; структура прозног књижевног дела; књижевни родови и врсте;основна 

језичкостилска изражајна средства; усмена и писана књижевност; структура лирске песме; стих, строфа, рима, ритам; структура драмског дела; 

дијалог, монолог, драмска врста, драма и позориште, филм, радио-драма, телевизијска драма;  

- из основа сценске и филмске културе: слика, реч, звук, филмска музика, ситуација, радња, јунаци филма, елементи филмског израза, филмске 

врсте, од синопсиса до сценарија; филм, телевизија, књижевност (сличност и разлике).  

Са стеченим знањима, која се у програму средњих стручних школа проширују и продубљују, ученик може активно да учествује у интерпретацији 

књижевног дела.  

Интерпретативно-аналитички методички систем је основни вид наставе књижевности и њега треба доследно примењивати приликом упознавања 

ученика са изабраним књижевним делима која су предвиђена програмом. Наравно, не треба очекивати да се сва програмом предвиђена дела 

обрађују на нивоу интерпретације као најпотребнијег аналитичко-синтетичког приступа књижевном делу. Наставник треба да процени на којим 

ће делима радити интерпретацију, а на којим осврт, приказ или, пак, проблемско-стваралачки методички систем.  

Нема сумње да овакав програм књижевности у средњим стручним школама повремено тражи и примену експликативног методичког система када 

се мора чути наставникова реч, и то најчешће приликом давања информација о епохама које се проучавају, као и у свим другим ситуацијама у 

којима наставник не може рачунати на ученикова предзнања (на пример: основне информације о почецима писмености, да је његов говор модел 

правилног, чистог и богатог језика каквом треба да теже његови ученици).  

Књижевна дела из програма лектира имају равноправан третман са делима из обавезног програма књижевности и обрађују се по истом 

методичком систему. Треба напоменути да се из лектире која је дата по избору ученика и наставника не морају обрадити сви писци, већ 

књижевно дело оног писца за које се опредељују ученици и наставник.  

 

ЈЕЗИК  

Програм наставе језика у средњим стручним школама конципиран је тако да омогући ученицима стицање знања и о језику као друштвеној појави 

и о језику као систему знакова. Циљ је да ученици, поред знања о свом матерњем језику, стекну и опште лингвистичка односно 

социолингвистичка знања неопходна образованом човеку. Ова општа знања су функционално повезана са наставом матерњег језика. Главни део 

тих знања обрађује се у сегменту општи појмови о језику (на почетку програма за први и на крају програма за четврти разред). Као у уводном 

делу сегмента књижевни језик (у првом разреду) и сегменту језички систем и науке које се њиме баве; али се општи појмови обрађују и током 

целе наставе - у вези са одговарајућим партијама о српском као матерњем језику. Инсистирање на једном теоријски и методички вишем нивоу 

изучавању језичких појава даје нови квалитет настави која обухвата и знања с којима су се ученици сретали у основној школи. Ова знања, поред 

своје општеобразовне вредности и значаја за олакшавање и побољшавање наставе српског језика, треба да послуже и лакшем савлађивању 

градива из страних језика.  
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Део програма књижевни језик (први и други разред) вишеструко је значајан. Његовом реализацијом ученици треба да стекну знања и изграде 

одговарајуће ставове о српском књижевном језику и о значају књижевнојезичке норме и језичке културе. Овај део програма укључује и наставу о 

развоју књижевног језика.  

У сегменту програма посвећеног организацији и функционисању језичког система не обрађују се само чисто граматички аспекти језичког система 

већ се обухватају и функционални аспекти. Зато су, између осталог, у синтаксу унети и елементи лингвистике текста и граматике. Посебан је 

значај дат лексикологији (која се надовезује на део о творби речи), и то не само да би ученици стекли више знања о речничком благу свога језика 

него и да би развили правилан однос према разним појавама у лексици.  

У обради свих сегмената програма треба се надовезивати на знања која су ученици стекли током претходног школовања. Међутим, овде није реч 

о простом обнављању и утврђивању раније стечених знања, него о добијању целовите слике о српском језику, и као што је већ речено, о усвајању 

једног квалитативно вишег приступа проучавању језичке организације и језичких законитости.  

Веома је важно да се настава језика повеже са осталим деловима овог наставног предмета. Наиме, ова настава пружа лингвистичка знања која ће 

бити подлога за тумачење језика и стила књижевних дела, с тим што ова дела пружају и одговарајући материјал за уочавање естетске функције 

језика. С друге стране, настава језика се мора повезати и са наставом културе изражавања. Тиме ће лингвистичка знања (о акценатском систему, 

творби речи, лексикологији, синтакси итд.), као и проучавање правописа, допринети да ученици боље и поступније усвоје књижевнојезичку 

норму и да побољшају своје изражајне способности.  

 

КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА  

Вежбе у усменом изражавању треба у средњим стручним школама да дају одређени степен правилне артикулације, дикције, интонације, ритма и 

темпа у читању и казивању лирског, епског и драмског текста. Ове се вежбе, по правилу, реализују у току обраде књижевног текста на тај начин 

што ће наставник, директно, својим читањем, говорењем или уз помоћ снимка, анализирати одговарајуће елементе правилног усменог 

изражавања како би их ученици уочили. Стечена сазнања трансформишу се у вештине и умења на тај начин што ученици интерпретирањем 

књижевних текстова настоје да сами достигну одговарајући степен вештине и умења ове врсте. Стечене способности се даље увежбавају 

различитим облицима усменог изражавања ученика (извештавање, расправљање, реферисање и др.). Већина предвиђених облика ове наставе 

непосредно се укључује у наставу књижевности или примене за израду писмених састава.  

У првом разреду (делимично и у другом) веома је упутно да наставник ученицима демонстрира методологију израде писменог састава. У том 

смислу корисно је комбиновати индукцију и дедукцију. На одабраном узорку (расправа, извештај и др.) треба анализирати његову композицију, 

функцију одељака и остале елементе (примереност стила и сл.). Затим се ученицима може дати задатак да припреме грађу о једној теми, али да 

прикупљену грађу не обликују већ да се то уради на часу. Вежба у методологији израде писменог састава на основу прикупљене грађе требало би 

да буде демонстрација целокупног поступка израде писменог састава: од анализе теме, одређивања њеног тежишта, селекције прикупљене грађе, 

распореда појединости с гледишта добре композиције, до обликовања грађе и рада на усавршавању текста. Рационализација наставе у овом послу 

постиже се на тај начин што ће узорак текста бити у вези с књижевним делом из програма за одређени разред.  
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И диференцирање функционалних стилова ваља обављати на узорцима које је наставник одабрао. Да би ученик био оспособљен да свој језик и 

начин изражавања подеси врсти писменог састава (излагања), треба да напише конкретан састав (припреми излагање). Вежбе ове врсте треба 

понављати све док сваки ученик не буде оспособљен да се служи одређеним облицима изражавања. Да би се постигао већи наставни учинак, 

корисно је наћи неопходну психолошку мотивацију. Због тога ученике треба обавестити не само о коначном циљу који се жели постићи 

одређеним системом вежбања него и о сврсисходности појединих парцијалних вежбања која чине интегралну целину. Тако, на пример, ако су 

ученици обавештени да ће следећи писмени задатак бити у форми расправе или приказа, онда и конкретне вежбе треба да буду подређене том 

циљу. Наставник ће на одабраном моделу конкретног облика изражавања показати ученицима његове битне карактеристике, подразумевајући ту 

и примереност језика и стила. После тога ученици у форми домаћег задатка чине прве покушаје да самостално напишу састав одређене врсте. 

Читањем и коментарисањем домаћих задатака ученици се даље оспособљавају у писменом изражавању и овладавању одређеним врстама састава. 

Када је наставник стекао утисак да су сви ученици релативно овладали одређеном врстом писменог изражавања, утврђује час израде школског 

писменог задатка. Резултати таквог поступка показују се у школском писменом задатку, па се на основу њих планира даљи рад на усавршавању 

културе изражавања ученика. Ако више ученика не постигне одређени успех, цео се процес понавља.  

Оквирни број часова који је предвиђен за усмено и писмено изражавање означава укупно време, а не и број вежби у току наставне године 

(препоручује се организовање већег броја краћих вежби с прецизно одређеним циљевима).  

Током наставне године ученицима се дају писмени задаци (у складу са облицима и врстама наведеним у програму културе изражавања). По 

правилу, наставник је обавезан да прегледа и анализира задатке свих ученика. Одабрани задаци (не само најуспешнији) читају се и коментаришу 

на часу (делу часа). Поред писмених, у складу са захтевима програма, наставник даје ученицима и друге врсте конкретних домаћих задатака 

(усмених, практичних - примерених могућностима ученика и њиховој оптерећености разним обавезама).  

Израда школског писменог задатка, по правилу, траје један час. Изузетно, кад то поједини облици писменог изражавања изискују, израда задатака 

може трајати и дуже од једног часа.  
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Образовни профил: Електротехничар за термичке и расхладне уређаје 

Предмет: Енглески језик 

Разред: Други 

Службени гласник РС-Просветни гласник: ("Сл. гласник СРС – Просветни гласник", бр. 6/90 i " Сл. гласник СРС – Просветни гласник", бр 

4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 

10/2009, 5/2010, 8/2010 - испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015 i 11/2016) 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 70 / / / 70 

Недељни 2 / / / 2 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ:   

Ученици: 

- развијају језичке вештине: слушање, читање, говор, писање у оквиру теме  

- активирају и развијају речник у оквиру теме 

- изражавају *комуникативне функције  у оквиру теме 

- стичу и примењују *знања о језику  у оквиру теме 

*  Комуникативне функције 

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 
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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 изражавањеслагања и неслагања 

17. Тражење и давање дозволе 

18. Исказивање честитки 

19. Исказивање препоруке 

20. Изражавање хитности и обавезности 

21. Исказивање сумње и несигурности 

* Знања о језику 

ИМЕНИЦЕ   

Множина именица (бројиве и небројиве) 

Члан (одређени и неодређени у у ширем контексту)  

Заменички облици 

Заменице- личнезаменице у функцији објекта и субјекта, показне и односне заменице 

Детерминатори- показни, неодређени, присвојни 

Придеви- компарација,  

Бројеви-прости и редни 

Квантификатори 

ГЛАГОЛИ  

Обнављање обрађених глаголских времена  (Simple and continuous forms)   

Пасивне конструкције –садашње и прошло време 

Предлози и прилози за оријентацију у времену и простору 

Први и други кондиционал 

Модални глаголи: should, will,may must, might 

Going to и will- начини изражавања будућности. 

РЕЧЕНИЦА 

- Систематизација свих типова упитних реченица 

Директне и индиректна питања 

- Индиректни говор- рецептивно и продуктивно 
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- А) изјаве и питања- без промене глаголског времена 

- Б) молбе, захтеви, наредбе 

Индиректни говор само рецептивно 

А) изјаве са променом глаголских времена 

- одређене временске клаузе 

- сложене временске клаузе, узрочне клаузе, допусне клаузе    

Задаци:Оперативни задаци на нивоу језичких вештина  

СЛУШАЊЕ   Оспособљавање ученика за разумевање усменог говора. 

ЧИТАЊЕ   Оспособљавање ученика за функционално читање и разумевање различитих, узрасно и садржајно примерених врста текстова ради 

информисања, извршавања упутстава и остварења естетског доживљаја (читање ради личног задовољства).  

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

ПИСАЊЕ   Оспособљавање ученика за писање краћих текстова различитог садржаја. 

СОЦИОКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА   Стицање и овладавање социокултурним компетенцијама неопходним за писану и усмену употребу 

језика. 

МЕДИЈАЦИЈА И ПРЕВОЂЕЊЕ   У ситуацији када посредује између особа (вршњака или одраслих) које не могу да се споразумевају, у 

неформалним ситуацијама, сажимајући и делом преводећи,  ученик може да користи  усмену медијацију или писану медијацију и превођење. 

Активности наставника: 

-   Даје упутства и објашњења ученицима, бележи и благовремено обавештава ученике о њиховом напретку. 

Активности ученика: 

- Разуме разговетан говор или краћи текст о теми.  

- Учествује у разговору о теми. 

- Може да напише или каже кратке одговоре на питања из дате теме. 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова по 

теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Образовање и култура 

2.СТ.1.5.2 

2.СТ.2.5.2 

2.СТ.1.4.2 

2.СТ.2.4.2 

2.СТ.1.2.5 

На крају наставне теме ученик ће бити у 

стању да: говори о школском животу, о 

будућности, да даје понуде и предлоге, 

дискутује о друштвеним питањимаприча о 

правилима, пита и даје савете, и употреби 

Српски језик и 

књижевност 

20 8 12 
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2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.1.4 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.4.4 

граматичке јединице:will and going to, zero 

conditional, first conditional,may, might, will, 

expressing probability, second conditional, I 

wish, must, have to... ,   примени знање 

стечено на часовима на конкретним 

примерима кроз вежбу, уз помоћ модела 

напише формално писмо . Ученик ће бити 

у стању да: на основу урађене контролне 

вежбе сагледа у којој мери је савладао 

наставне јединице обрађене и утврђене на  

претходним часовима. 

2. Животне приче и догађаји 

2.СТ.1.5.2 

2.СТ.2.5.2 

2.СТ.1.4.2 

2.СТ.2.4.2 

2.СТ.1.2.5 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.1.4 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.4.4 

На крају наставне теме ученик ће бити у 

стању да: говори о успеху и спорту, 

највећим достигнућима у људској 

историји, изражава и оправдава своје 

мишљење, оправдава своја 

мишљења.препозна и употреби граматичке 

јединице:други кондиционал, past 

perfect,used to I wish verbs+prepositions ,   

примени знање стечено на часовима на 

конкретним примерима кроз вежбу, уз 

помоћ модела напише аргументативни 

есеј. 

Ученик ће бити у стању да: на основу 

урађеног писменог задатка сагледа у којој 

мери је савладао наставне јединице 

обрађене и утврђене на  претходним 

часовима, на основу урађене исправке 

писменог задатка сагледа грешке које је 

правио и научи оно што није знао. 

Српски језик и 

књижевност 

12 8 14 
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3. 
Медији- штампа и 

телевизија 

2.СТ.1.5.2 

2.СТ.2.5.2 

2.СТ.1.4.2 

2.СТ.2.4.2 

2.СТ.1.2.5 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.1.4 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.4.4 

Ученик ће бити у стању да: на основу 

урађеног писменог задатка сагледа у којој 

мери је савладао наставне јединице 

обрађене и утврђене на  претходним 

часовима, на основу урађене исправке 

писменог задатка сагледа грешке које је 

правио и научи оно што није знао. 

На крају наставне теме ученик ће бити у 

стању да: разуме и дискутује о причама из 

новина, уради анкету, прича о филмовима, 

да саопштава и реагује на вести, да напише 

критику филма, да дискутује о друштвеним 

и еколошким питањима, опише процес; 

препозна и употреби граматичке јединице: 

reported speech, question tags, the passive, 

past, present, future simple, present perfect  

примени знање стечено на часовима на 

конкретним примерима кроз вежбу. 

Ученик ће бити у стању да: на основу 

урађене контролне вежбе сагледа у којој 

мери је савладао наставне јединице 

обрађене и утврђене на  претходним 

часовима. 

Ученик ће бити у стању да: сагледа у којој 

мери је савладао наставне јединице 

обрађене и утврђене на  претходним 

часовима. 

Српски језик и 

књижевност 

20 8 12 

4. Језик струке 

2.СТ.2.2.5 

2.СТ.2.5.2 

2.СТ.2.3.5 

Ученик ће бити у стању да: прочита и 

преведе текстове о својој струци, одговори 

на питања о текстoвима обрађеним на  

часовима чија је тема језик струке, 

преприча текстове, употреби речи везане 

Српски језик и 

књижевност 

8 4 4 
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за језик струке у конкретним примерима. 

Начини 

оцењивања 

усменим путем, контролна вежба, 

писмени задатак, посматрање 

активности на часу 

                                                                     Укупно: 70 29 33 

 

Образовни стандарди: 

• 2.СТ.1.5.2 Саставља кратке, разумљиве реченице користећи једноставне језичке структуре. 

• 2.СТ.2.5.2 Правилно разуме и користи већи број сложенијих језичких структура. 

• 2.СТ.1.4.2 Пише приватно писмо о аспектима из свакодневног живота (нпр. Описује људе, догађаје, места, осећања). 

• 2.СТ.2.4.2 У приватној преписци, тражи или преноси информације, износи лични став и аргументе 

• 2.СТ.1.2.5 Разуме кратке адаптиране одломке књижевних дела, и друге поједностављене текстове који се односе на 

цивилизацијске тековине, културу и обичаје свог и других народа. 

• 2.СТ.1.3.7 Излаже једноставне, блиске садржаје у вези са културом и традицијом свог и других народа. 

• 2.СТ.1.1.4 Схвата смисао прилагођеног аудио и видео записа у вези с темама из свакодневног живота (стандардни говор, 

разговетни изговор и спор ритам излагања 

• 2.СТ.1.4.4 Пише једноставне текстове према моделу, уз помоћ илустрација, табела, слика, графикона, детаљних 

упутстава. 

• 2.СТ.2.2.5 Проналази специфичне појединости у дужем тексту са претежно сложеним структурама, у коме се износе 

мишљења, аргументи и критике(нпр. новински чланци и стручни текстови). 

• 2.СТ.2.3.5 Излаже већ припремљену презентацију о темама из свог окружења или струке. 

•  

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

1. слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом који чита наставник или који ученици чују са звучих записа;. 

2. рад у паровима, малим и великим групама (мини-дијалози, игра по улогама, симулације,  итд.); 

3. мануалне активности (израда паноа, презентација, зидних новина, постера за учионицу или родитеље и сл.); 

4. дебате и дискусије примерене узрасту (дебате представљају унапред припремљене аргументоване монологе са ограниченим трајањем, док 

су дискусије спонтаније и неприпремљене интеракције на одређену тему); 
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Образовни профил: Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје 

Предмет: Физичко васпитање 

Разред: Други 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи  70   70 

Недељни  2   2 

 

Циљ и задаци 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 специфичним 

условима живота и рада. 

Задаци: Задаци наставе физичког васпитања су: 

- 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.  

Садржаји програма усмерени су на:  

- развијање физичких способности  

- спортско-техничко образовање  

- повезивање физичког васпитања са животом и радом. 
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Активности наставника: Уупознаје ученике са циљевима и исходима наставе / учења, планом рада и начинима оцењивања; даје информације о 

наставној јединици, демонстрира је, прати вежбање ученика, континуирано прати њихов рад и напредак и оцењује их , организује групна 

такмичења ученика 

Активности ученика:  

Прате  усмено излагање наставника, прате презентовање градива и демонстрацију наставних јединица, вежбају, постављају питања, 

демонстрирају савладано градиво, учествују у групним такмичењима 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Атлетика  

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

- Кратко опише основне карактеристике и 

правила атлетике,  

- Демонстрира  технику дисциплина из 

атлетике , поседује вештину, технику и 

тактику спортске игре као и вежбе из 

осталих програмом предвиђених садржаја 

Екологија, 

биологија 

20 2 18 

2. 

Спортска гимнастика – 

вежбе на справама  и  тлу 

 

 

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

- Демонстрира  технику дисциплина из 

гимнастике (вежби на справама и тлу) , 

поседује вештину, технику и тактику 

спортске игре као и вежбе из осталих 

програмом предвиђених садржаја 

Екологија, 

биологија 

10 / 10 

3. 
Спортска игра по избору 

 
 

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

- Детаљније опише правила спортске гране за 

коју показује посебан интерес - за коју 

школа има услове; 

- Објасни због којих је карактеристика 

Екологија, 

биологија 

40 2 38 
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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 

активностимаи 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; 
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- 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 

којме вежба, рекреира се и бави се спортом, 

што преноси у свакодневни живот 

Начини 

оцењивања 

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.  

 

                                                                     Укупно: 70 4 66 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

Програм физичког васпитања је наставак програма физичког васпитања у основној школи, с тим што је усмерен на још интензивније остваривање 

индивидуалних и друштвених потреба у области физичке културе. Ради тога, овај програм заснован је на индивидуализацији процеса физичког 

васпитања:  

- обезбеђује повезивање знања са животом и праксом и каснијим опредељењима ученика;  

- заснован је на изборној настави за коју се ученици определе према свом афинитету и потребама;  

- обавезује школу на остваривање одређених задатака у овој области.  

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА  

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;  
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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 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;  

мерење и тестирање;  

практична настава.  

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.  
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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.  

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 (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:  

Први разред до 12 км (укупно у оба правца);  

Други разред до 14 км (укупно у оба правца);  

Трећи разред до 16 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 које одреди Савез 

за школски спорт и олимпијско васпитање Србије које је уједно и организатор ових такмичења. 
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Образовни профил: Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје 

Предмет: Математика 

Разред: Други 

Службени гласник РС-Просветни гласник:  11/2013 

 

Годишњи и недељни фонд часова   

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 70 / / / 70 

Недељни 2 / / / 2 

 

Циљ и задаци предмета 

 

Циљ наставе математике је да ученици усвоје знања, развију вештине, формирају ставове потребне за схватање појава и законитости у природи, 

решавање разноврсних задатака из струке и свакодневног живота, наставак математичког образовања и самообразовања и развијање личности 

ученика. 

Задаци наставе математике су: 

- 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 простори разумевање узајамних односа геометријских фигура 

- Развијање систематичности, уредности, прецизности, темељности, истрајности, критичности у раду; 

- Оспособљавање за примену стечених знања како у математици тако и у осталим предметима; 

- Формирање математичке културе која подразумева свест о универзалности и примени математике и математичког начина мишљења; 

- Развијање способности потребних за решавање проблема и нових ситуација у процесу рада и свакодневном животу. 

Активности наставника: 

- редовно пратити рад и залагање ученика на часу, 

- водити рачуна о индивидуализацији приступу ученику, 

- подстицати ученике да опажају, примењују, препознају, упоређују, изводе закључке,  повезују знања са другим областима и другим 

предметима, решавају проблеме, практично примењују омогућити подстицајну средину за рад и учење, 

- охрабрује, помаже и подстиче ученике, 
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- инсистирати на систематичности у раду и поштовању принципа и правила рада, 

- инсистирати на практичној примени стечених знања, 

- оцењивањем мотивисати ученике за учење, 

- оцењивањем проценити ниво постигнућа ученика. 

Активности ученика: 

- активан приступ при излагању новог градива и изради задатака на часу, 

- практична примена стечених знања, 

- активно учешће у раду, 

- самопроцењивање напретка, 

- навести очекиване активности ученика с обзиром на тему ( запажа, упоређује, примењује, повезује, решава проблем, организује, повезује 

знања са другим областима, ослања се на претходно искуство.... ). 

 

Ред. 

број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1 
СТЕПЕНОВАЊЕ И 

КОРЕНОВАЊЕ 

2.МА.1.1.2. 

2.МА.2.1.2. 

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

-дефинише појам степена и израчуна степен 

са целобројним изложиоцем; 

-повезује операције са степенима, посебно 

степен броја 10 и то примењује у физици и 

ОЕТ; 

-наведе својства операција са степенима и 

примени их у трансформацијама израза; 

-дефинише степен са рационалним 

изложиоцем, повезује степен и корен, 

пребацује из једног облика у други; 

-рационише именилац разломка у 

једноставним случајевима; 

-дефинише појмове имагинарна јединица и 

комплексан број; 

Физика,     

хемија, 

основи 

електротех. 

12 5 7 



Машинска школа „Радоје Дакић“ 2018 -2022. 

 

 

2031 

-сабере,одузме,помножи и подели два 

комплексна броја; 

-одреди конјугован број датог комплексног 

броја; 

-израчуна модул комплексног броја. 

2 

КВАДРАТНА 

ЈЕДНАЧИНА И 

КВАДРАТНА 

ФУНКЦИЈА 

2.МА.1.1.5. 

2.МА.1.1.6. 

2.МА.1.3.2.

2.МА.2.1.3.

2.MA.2.1.6. 

2.МА.2.1.7.

2 .MA.3.1.2  

2.МА.3.1.4.

2.МА.3.1.5. 

-реши непотпуне квадратне једначине у 

скупу R бројева; 

-наведе пример квадратне ј-не која нема 

решења у скупу R ; 

-примени образац  за решавање квадратне 

једначине; 

-примени  Виетове формуле; 

-одреди природу решења квадратне 

једначине; 

-растави квадратни трином на чиниоце; 

-скицира и анализира график квадратне 

функције (прочита нуле функције, максимум 

или минимум, имтервале монотоности); 

-реши једноставну квадратну неједначину; 

-реши систем линеарне и квадратне 

једначина; 

-графички реши систем линеарне и 

квадратне једначине; 

-реши систем једноставнијих квадратних 

једначина;  

-одреди област дефинисаности ирационалне 

једначине; 

-реши једноставну  ирационалну једначину. 

Физика, ОЕТ 16 6 10 

3 

ЕКСПОНЕНЦИЈАЛНА И 

ЛОГАРИТАМСКА 

ФУНКЦИЈА 

2.МА.1.3.2.

2.МА.2.1.3. 

-прикаже  графички експоненцијану 

функцију и објасни њене особине; 

-реши једноставније  експоненцијалне 

једначине; 

Физика, 

хемија, 

основи 

електротех.  

10 4 6 



Машинска школа „Радоје Дакић“ 2018 -2022. 

 

 

2032 

-прикаже графички логаритамску функцију 

као инверзну функцију експоненцијалне и 

наведе њене особине; 

-објасни појам  логаритама, наведе и 

примени правила логаритмовања; 

-реши једноставније  логаритамске  

једначине. 

4 
ТРИГОНОМЕТРИЈСКЕ 

ФУНКЦИЈЕ  
2.МА.1.2.7. 

-дефинише основне тригонометријске 

функције и представи их  на 

тригонометријском кругу; 

-зна основне тригонометријске 

идентичности и примени их; 

-скицира графике функција и повеже то 

знање са ОЕТ; 

-примени адиционе формуле; 

-реши једноставније тригонометријске 

једначине (sinаx = b ) ; 

-дефинише синусну и косинусну теорему; 

-примени теорему на решавање троугла; 

-примени стечена знања у механици и 

физици. 

Физика, 

основи 

електротех. 

24 9 15 

6 
Писмени задаци са 

исправком 
   8 / 8 

Начини 

оцењивања 

1. усмену проверу знања, 

2. писмене задатке, 

3. контроолне вежбе, 

4.посматрање активности на 

часу.  

Укупно: 70 24 46 
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Образовни стандарди: 

2.МА.1.1.2. Израчунава вредност бројевног израза у коме се појављују сабирање, одузимање, множење, дељење, степеновање и кореновање и при 

томе по потреби користи калкулатор или одговарајући софтвер.                                                                     2.МА.2.1.2. Разуме појам комплексног 

броја, представља га у равни и зна основне операције са комплексним бројевима. 

2.МА.1.1.5. Решава једноставне проблеме који се своде на линеарне и квадратне једначине. 

2.МА.1.1.6. Решава једноставне проблеме који се своде на линеарне неједначине и једноставне квадратне неједначине. 

2.МА.1.3.2.* Разуме појам, израчунава вредност, користи и скицира график линеарне, квадратне, степене, (експоненцијалне, логаритамске и 

тригонометријских функција синуса и косинуса. ) 

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

одговарајући софтвер. 

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

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

2.MA.2.1.5. Трансформише алгебарске изразе.    

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

2.МА.3.1.4.* Решава једначине са параметрима. 

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

2.МА.1.3.2.* Разуме појам, израчунава вредност, користи и скицира график линеарне, квадратне, степене, експоненцијалне, логаритамске и 

(тригонометријских функција синуса и косинуса) 

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

одговарајући софтвер. 

2.МА.1.2.7. Примењује тригонометрију правоуглог троугла у једноставним реалним ситуацијама. 

Начин остваривања програма :  

Настава се изводи са целим одељењем у учионици . 

Поред обавезних писмених  задатака реализују се и писмене провере знања у облику тестова и контролних вежби.  

У реализацији садржаја програма  

поред традиционалних метода  дијалошка са фронталним  

обликом рада  комбинују се и различите методе активног учења ,учење кроз пажљиво  

конструисане активности, учење кроз рад, извршавање задатака и личну акцију  

која треба да доведе  до постављених исхода на основу којих се врши вредновање рада ученика. 
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Образовни профил: Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје 

Предмет: Грађанско васпитање 

Разред: Други 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 37 / / / 37 

Недељни 1 / / / 1 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ: Циљ ове радионице је да ученици науче да анализирају и схвате избор проблема.  

Задаци: Развијање способности за анализирање и избор проблема 

 

Ред. 

број 

теме/мо

дула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1 

Права и одговорности Основни 

појмови Потребе и права Права и 

правила у учионици, Права и 

закони 

 

-да ученици разумеју природу и начин 

успостављања друштвених, етичких и правних 

норми и правила и њихову важност за 

заједнички живот; 

-Да се ученици уведу у разумевање појма 

права и упознају са Конвенцијом о правима 

детета и другим међународним документима 

која се баве људским правима; 

-да ученици науче врсте права и разумеју 

односе међу правима и узајамност права и 

одговорности; 

Социолигија 

8 8  
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-да се код ученика развије осетљивост за 

кршење права, спремност за заштиту 

сопствених и права других и науче технике 

залагања за остваривање права детета; да се 

ученици подстакну и оспособе за активну 

партиципацију у животу школе; 

2 
Међународни документи о 

заштити права 
 

-да ученици разумеју природу и начин 

успостављања друштвених, етичких и правних 

норми и правила и њихову важност за 

заједнички живот; 

-Да се ученици уведу у разумевање појма 

права и упознају са Конвенцијом о правима 

детета и другим међународним документима 

која се баве људским правима; 

-да ученици науче врсте права и разумеју 

односе међу правима и узајамност права и 

одговорности; 

Социолигија 

8 8  

3 

Планирање и извођење акција у 

корист права 

-Сагледавање промена 

-Партиципација у школи 

-Избор проблема I и  II 

-Како решити проблем I и  II 

-Израда плана акције I и II 

-Анализа могућих ефеката акције 

-Приказ и анализа групних радова 

-Планирање и извођење акција 

  

Социолигија 

16 16  

4 
Анализа и евалуација.Шта носим 

са собом 
  

 

5 5  

Начини 

оцењивања 
 Укупно: 37 37  
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Образовни профили: Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје 

Предмет: Верска настава –Православни катихизис 

Разред: Други 

Службени гласник РС - Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 37 \ \ \ 37 

Недељни 1 \ \ \ 1 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ: верске наставе у другом разреду је изграђивање свести код ученика да је лична заједница човека са Богом и са другим човеком основ 

постојања, као личности и природе човека, тако и постојања природе уопште. Ово гледиште треба утемељити најпре на учењу Православне Цркве 

о Богу који је један али у исто време и тројичан - заједница личности Оца са Сином и Светим Духом, а затим и на људском искуству личности. 

Задаци: у настави православног катихизиса (веронауке) су да код ученика: 

развије отвореност и однос према Богу као Другој и другачијој Личности у односу на нас, као и отвореност и однос према другом човеку као 

икони Божјој, личности, такође, другачијој у односу на нас, те да се између ове две релације оствари узајамно зависна веза (свест о заједници); 

развије способност за постављање питања о целини и најдубљем смислу постојања човека и света, људској слободи, животу у заједници, 

феномену смрти, односу са природом која нас окружује и друго, као и за одговарање на питања у светлу православне хришћанске вере и искуства 

Цркве; 

изгради способност дубљег разумевања и вредновања културе и цивилизације у којој живе, успона и падова у историји човечанства, као и 

достигнућа у разним областима стваралаштва (при чему се остварује комплементарност са другим наукама); 

помогне у одговорном обликовању заједничког живота са другим, у изналажењу равнотеже између властите личности и заједнице, у остварењу 

сусрета са светом (са људима различитих култура, религија и погледа на свет, са друштвом, са природом) и са Богом; најзад, 

изгради уверење да је свет и све што је у њему, створен за вечност, да су сви створени да буду причасници вечног живота, те да се из те 

перспективе код ученика развије способност разумевања, преиспитивања и вредновања сопственог односа према другом човеку као 

непоновљивом бићу и према творевини Божјој и изгради спремност на покајање. 

Активности наставника:Излаже наставну јединицу усмено, презентује градиво презентацијом, прати рад ученика, припрема наставне 

материјале, саставља задатке за рад, прати рад ученика, процењује њихове активности и постигнућа и оцењује их. 
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Активности ученика:Прате  усмено излагање наставника, прате презентовање градива и наставних јединица, вежбају са припремљених 

наставних материјала, постављају питања, презентују  савладано градиво. 

 

Ред. број 

теме/мод

ула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова 

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Увод  

Ученик ће моћи да сагледа садржаје 

којима ће се бавити настава 

Православног катихизиса у току 2. 

године средњошколског образовања; 

моћи да уочи какво предзнање градива 

Православног катихизиса има из 

обрађеног у претходном разреду; бити 

мотивисан да похађа часове 

православног катихизиса 

 

1 1 0 

2. Стварање света и човека  

Ученик ће моћи да интерпретира учење 

Цркве о стварању света;  моћи да 

објасни да је човек икона Божја зато 

што је слободан; моћи да објасни да је 

човек подобије Бога зато што је 

способан за заједницу; моћи да објасни 

да је Бог створио свет са циљем да 

вечно живи у заједници са Њим; бити 

подстакнут да просуђује о смислу 

постојања човека и света; моћи да 

разликује особености створеног и 

нествореног; моћи да развија 

одговорност за сопствени живот и 

живот других; моћи да преиспитује и 

вреднује сопствени однос према Богу, 

другом човеку и према творевини 

Српски 

језик и 

књижевност 

Историја 

Ликовна 

култура 

Музичка 

култура 

Екологија 

Грађанско 

васпитање 

7 5 2 
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Божјој 

3. Прародитељски грех  

Ученик ће моћи да објасни у чему се 

састоји прародитељски грех; моћи да 

сагледа последице прародитељског 

греха и начин њиховог превазилажења; 

моћи да објасни каква је улога човека у 

остваривању назначења света; моћи да 

просуди о важности учествовања у 

литургијском сабрању за сопствено 

спасење; бити подстакнут да се 

одговорније односи према природи; 

моћи да стекне увид у личну 

одговорност за своје поступке; моћи да 

уочи значај покајања за своје спасење. 

Српски 

језик и 

књижевност 

Историја 

Ликовна 

култура 

Музичка 

култура 

Екологија 

Грађанско 

васпитање 

7 6 1 

4. 
Свештена историја спасења 

(од Адама до Израиља) 
 

Ученик ће моћи да уочи да се Бог у 

Старом и Новом Завету открива као 

личност и да позива човека у заједницу 

са Њим; моћи да, на примеру Каина и 

Авеља, закључи да је свако убиство – 

братоубиство; моћи да, на примеру 

Ноја, схвати значење појма праслика 

Христа и Цркве као места спасења; 

моћи да, на примеру Вавилонске куле, 

схвати да ни једна људска заједница 

мимо Бога не води остварењу човековог 

назначења; моћи да разуме да је 

откривење Аврааму почетак 

остваривања Цркве у историји; бити 

свестан да је за богопознање неопходан 

личан сусрет са Богом; моћи да разуме 

да је обећање потомства дато Аврааму 

духовног карактера. 

Српски 

језик и 

књижевност 

Историја 

Ликовна 

култура 

Музичка 

култура 

Екологија 

Грађанско 

васпитање 

6 6 0 
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5. 
Свештена историја спасења 

(од Мојсија до Христа) 
 

Ученик ће знати да је старозаветна вера 

– вера у једнога Бога; моћи да објасни 

нека од старозаветних пророштава која 

су се остварила у личности Христовој; 

моћи да наведе који старозаветни 

догађаји јесу праслика Сина Божјег и 

новозаветне Цркве. моћи да повезује 

догађаје старозаветне и новозаветне 

историје; моћи да уочи разлику између 

уобичајеног значења речи пророк и 

њеног библијског смисла; моћи да, на 

примеру пророчке делатности, увиди 

значај старања о социјално угроженим 

категоријама друштва; моћи да схвати, 

на примеру Израиља, да Црква има 

наднационални карактер; моћи да 

упореди Десет заповести са Христовим 

заповестима о љубави; знати да је 

месијанска идеја присутна током 

старозаветне историје; моћи да 

промишља о сопственом месту у 

историји спасења;. 

Српски 

језик и 

књижевност 

Историја 

Ликовна 

култура 

Музичка 

култура 

Екологија 

Грађанско 

васпитање 
10 6 4 

6. Старозаветна ризница  

Ученик ће моћи да се, подстакнут 

примерима, смелије суочи са грехом 

самооправдавања и сваким грехом, 

уопште; моћи да уочи у којој мери је 

напредовао и савладао градиво 

Православног катихизиса2. разреда 

средње школе. 

Српски 

језик и 

књижевност 

Историја 

Ликовна 

култура 

Музичка 

култура 

Екологија 

Грађанско 

6 3 3 
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васпитање 

Начини 

оцењивања 

Усмено испитивање,  

писмено испитивање, 

посматрање понашања  ученика 

                                                                     Укупно: 37 27 10 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

Катихизација (веронаука, изучавање истине вере) јесте литургијска делатност. То значи да је она заједничко дело катихете (вероучитеља) и 

његових ученика. Свака истина вере предаје се и преноси као реалност самога живота, као опис искуства, првенствено као реалност живота у 

Цркви и опис њеног искуства. Нема и не може бити апстрактних истина и аксиома. Катихеза ("веронаука") не постоји ради гомилања података и 

информација или у служби теоретског "знања о вери" него као мистагогија, увођење у праксу живота и отварање могућности да ученик и лично 

усвоји искуство Цркве кроз слободно учешће у њеном животу, првенствено у њеној Литургији. 

Наставни процес ће имати свој пуни смисао и успех заједничким учешћем катихете (вероучитеља) и његових ученика у Литургији и у свим 

облицима и изразима живота у Цркви. 

Катихета (вероучитељ) дужан је да помогне својим ученицима да превазилазе неповерење према другима и да се истовремено ослобађају 

претеране и нездраве заокупљености собом и својим стварним и привидним проблемима. Часови катихизиса (веронауке) биће, следствено, 

усмерени на изграђивање поверења, љубави и заједништва међу ученицима у одељењу и у школи, као и у односу према људима уопште. 

Развијање овакве животне оријентације код ученика биће праћено и неговањем осећања одговорности за животну средину и за природу као 

целину. 

Притом ученици треба да осете да остваривање јединства са другима нипошто не значи опасност по њих, понајмање пак значи укидање личне 

различитости и особености. Напротив: прихватајући једни друге и показујући узајамну љубав, млади - и сви људи - истовремено чувају, поштују 

и унапређују своју и туђу личност, односно личну самосвојност сваког појединца. 

У складу са оваквим циљем наставног процеса, при обради наставних јединица - заступљеној и овде, као и у основној школи, првенствено на 

динамичан начин и дијалошким методом - треба ставити нагласак више на доживљајно, а мање на сазнајно, више на формативно, а мање на 

информативно. Циљ ће бити постигнут ако ученик, уз несебичну и ненаметљиву помоћ свога катихете, открије и себе и друге као непоновљиву 

вредност, а свој животни програм дефинише као трајни подвиг прихватања и поштовање других, стицања поверења и љубави према њима. 

Притом би он спонтано препознао Цркву као простор остваривања личности и заједнице, а једног у Тројици Бога као извор и пуноћу тога датог и 

задатог животно-вредносног програма. 
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Образовни профил: Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје 

Предмет: Основе електротехнике 

Разред: Други 

Службени гласник РС-Просветни гласник:("Сл. гласник СРС – Просветни гласник", бр. 6/90 и "Сл. гласник РС – Просветни гласник", бр. 4/91, 

7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 

10/2009, 5/2010, 8/2010 - испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015 i 11/2016) 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 70 / / / 70 

Недељни 2 / / / 2 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ: 

Циљ наставе основа електротехнике је стицање основних знања из теоријске електротехнике потребних за друге стручне предмете, овладавање 

вештинама коришћења мерних инструмената за практичну проверу одређених законитостииз области електротехнике. 

Задаци: 

− стицање основних знања о елементима у колу наизменичне струје, њиховим везама и појму импедансе; 

− стицање основних знања о решавању сложених кола наизменичне струје; 

− оспособљавање ученика за решавање сложених кола наизменичне струје одређеним методама; 

− стицање основних знања о осцилаторним колима; 

− стицање основних знања о трофазним системима. 

Активности наставника: 

- Посредовање између ученика и градива ( усмеравање да градиво иде у сусрет ученику, а ученик градиву ); 

- Помоћ у вођењу, и вођење процеса учења; 

- Предавањем , дискусијом и израдомзадатака упознати ученике са основним електронским елементима и склоповима; 

- Омогућити ученицима да сами изводе закључке; 

- Подстицати ученике на учење; 

- Инсистирати на систематичности у раду и поштовању принципа и правила рада; 
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- Инсистирати на практичној примени стечених знања; 

- Оцењивањем мотивисати ученике за учење; 

- Оцењивањем проценити ниво постигнућа ученика; 

- Идентифовати  напредак у учењу и постигнућима ученика. 

Активности ученика: 

- Мобилисање претходних знања и искустава; 

- Самостално проналажење информација; 

- Уочавање, дефинисање и решавање проблема; 

- Индивидуални рад на текстовима из дате области; 

- Јавно саопштавање о неком садржају;  

- Аргументовано дискутовање о проблему из области; 

- Анализа проблема и слободно размишљање и истраживање о датим проблемима у области. 
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Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 

Образовн

и 

стандарди 

Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Наизменичне струје  

По завршетку теме ученик ће бити у стању да:- 

уме да наведе параметре наизменичних 

величина;- дефинише обртни вектор; 

- дефинише тригонометријске функције и 

комплексне бројеве; -објашњава настанак 

простопериодичне електромоторне 

силе(генератор наизменичне струје);- 

дефинише тригонометријске ф-је и комплексне 

бројеве;- ради задатке са комплексним 

бројевима. 

Математика, 

физика, 

електроника 

20 12 8 

2. 
Елементи у колу 

наизменичне струје 
 

- упоређује таласне облике напона на 

отпорнику,калему и кондензатору;- црта 

временски и векторски дијаграм напона и 

струје;-црта шему за сваки елемент;- означава 

електричне величине и ради рачунске задатке. 

Математика, 

физика, 

електроника 

14 9 5 

3. 

Редна веза елемената у 

колу наизменичне 

струје 

 

- објашњава редне начине везива ња елемената 

у колу наизменичне струје;- описује појаву 

редне (напонске) резонансе;- дефинише снагу и 

фактор снаге код редне везе елемената;- црта 

шему за сваку редну везу, на ше ми означава 

електричне величиине и ради рачунске задатке 

Математика, 

физика, 

електроника 

14 8 6 

4. 

Паралелна веза 

елемената у колу 

наизменичне струје 

 

- објашњава паралелне начине везивања 

елемената у колу наизменичне струје;- описује 

појаву паралелне(струјне) резонансе 

Математика, 

физика, 

електроника 

3 2 1 
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-дефинише снагу и фактор снаге код паралелне 

везе елемената;- црта шему за сваку паралелну 

везу, на шеми означава величине и ради 

рачунске задатке. 

5. Сложена кола  

-описује комбиноване везе елеме ната у 

наизменичним колима 

- објашњава решавање сложених кола 

различитим методама:-израчунава импедансе и 

адмитансе у сложеним колима и црта фазорске 

дијаграме 

- решава сложена кола применом различитих 

метода 

- решава сложено коло са више контура 

применом различитих метода. 

Математика, 

физика, 

електроника 

5 3 2 

6. Трансформатори  

-објашњава трансформатор и 

аутотрансформатор:- анализира принцип рада 

и примену трансформатора и одређује однос 

трансформације. 

Математика, 

физика, 

електроника 
3 2 1 

7. Трофазни системи  

-дефинише основне појмове тро- фазних 

система;- објашњава симетрични и неси-

метричне трофазни систем. 

Математика, 

физика, 

електроника 

11 7 4 

Начини 

оцењивања 

Праћење остварености 

исхода,тестови знања, 

активност на часу, праћење 

практичног рада, самосталног 

практи- 

чног рада, самостални 

практични рад. 

Укупно: 70 43 27 
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Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

 

Програмски садржајиоснова електротехнике су организовани у тематске целине за које је  наведен оријентациони број часова за реализацију. 

Наставник, при изради оперативних планова, дефинише степен прораде садржаја и динамику рада, водећи рачуна да се не наруши целина 

наставног програма, односно да свака тема добије адекватан простор и да се планирани циљеви и задаци предмета остваре. При томе, треба имати 

у виду да формирање ставова и вредности, као и овладавање вештинама представља континуирани процес и резултат је кумулативног дејства 

целокупних активности на свим часовима што захтева већу партиципацију  ученика, различита методска решења, велики број примера и 

коришћење информација из различитих извора. 

Садржај основа електротехнике има природну везу са садржајима других предмета, као што су: електроника и електрична мерења. 

Ученицима треба стално указивати на ту везу. 

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

треба оспособљавати за: самостално проналажење, систематизовање и коришћење информација из различитих извора (стручна литература, 

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

предмета са свакодневним искуством, садржајима других предмета и др.); тимски рад; самопроцену; презентацију својих радова и групних 

пројеката и ефикасну визуелну, вербалну и писану комуникацију. 

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

информације, а оцењивање ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују 

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

У току школске године урадити најмање четири теста, а на крају школске године урадити завршни тест из целокупног градива. 

Све величине за наизменичну струју обрадити за простопериодични облик а остале само напоменути. Код елемената у колу наизменичне струје 

све величине обрадити графички. Урадити велик број задатака. Редне везе елемената обрађивати са временским и фазорским дијаграмима 

цртајући фазор струје на фазној оси. Импедансе дати у апсолутном и комплексном облику, а затим дати Омов закон за ефективне и комплексне 

вредности струја и напона. За фазоре снага нагласити да су непокретни. Код цртања фазора снага објаснити зашто је погодније множити напон са 

струјом на фазној оси, него обрнуто. 

Комбиновану везу елемената обрадити на примерима. Решавање сложених кола објаснити на једном примеру. 

Трансформаторе обрадити помоћу индуковане електромоторне силе у навојима или преко равнотеже магнетомоторних сила. 

Дозвољено одступање од програма је 20%, али га мора да одобри одговарајући стручни орган школе. 

 



Машинска школа „Радоје Дакић“ 2018 -2022. 

 

 

2046 

Образовни профил:Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје 

Предмет:Електрична мерења 

Разред: Други 

Службени гласник РС-Просветни гласник:("Сл. гласник СРС – Просветни гласник", бр. 6/90 и "Сл. гласник РС – Просветни гласник", бр. 4/91, 

7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 

10/2009, 5/2010, 8/2010 - испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015 i 11/2016) 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 70 35 / / 105 

Недељни 2 1 / / 3 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ: 

наставног предмета електрична мерења јe стицање знања о основним појмовима из области електричних мерења, овладавање вештинама 

коришћења различитих мерних инструмената и прибора неопходних за рад у електротехничкој струци као и оспособљавање ученика да ефикасно 

ирационално користе мерни алат и прибор уз развијање навика за чување здравља и придржавање мера заштите на раду. 

Задаци наставе предмета су: 

- упознавање мерних инструмената и прибора као и начина њихове употребе; 

- стварање и развијање радних навика, самосталности и одговорности према раду код ученикапри коришћењу одговарајућих мерних 

инструмената; 

- овладавање вештинама правилног коришћења уређаја, различитих мерних инструмената иприбора; 

- овладавање вештинама очитавања резултата при мерењу, њиховoм обрадом и графичкимприказивањем; 

- стицање знања потребних за обављање мерења и испитивања у електротехничкој струци; 

- развијање прецизности, рационалности и креативности у раду са различитим мерниминструментима и прибором; 

- примена стечених знања и вештина у савладавању програма других наставних предмета; 

- изградња правилних ставова према коришћењу мерних инструмента и прибора без злоупотребе и претеривања које угрожава њихово физичко и 

ментално здравље. 

Активности наставника: 

- Посредовање између ученика и градива ( усмеравање да градиво иде у сусрет ученику, а ученик градиву ); 



Машинска школа „Радоје Дакић“ 2018 -2022. 

 

 

2047 

- Помоћ у вођењу, и вођење процеса учења; 

- Предавањем , дискусијом и израдомзадатака упознати ученике са основним електронским елементима и склоповима; 

- Омогућити ученицима да сами изводе закључке; 

- Подстицати ученике на учење; 

- Инсистирати на систематичности у раду и поштовању принципа и правила рада; 

- Инсистирати на практичној примени стечених знања; 

- Оцењивањем мотивисати ученике за учење; 

- Оцењивањем проценити ниво постигнућа ученика; 

- Идентифовати  напредак у учењу и постигнућима ученика. 

Активности ученика: 

- Мобилисање претходних знања и искустава; 

- Самостално проналажење информација; 

- Уочавање, дефинисање и решавање проблема; 

- Индивидуални рад на текстовима из дате области; 

- Јавно саопштавање о неком садржају;  

- Аргументовано дискутовање о проблему из области; 

- Анализа проблема и слободно размишљање и истраживање о датим проблемима у области. 

 

Ред. 

број 

теме/мо

дула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  по 

теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. 

Основе електричних 

мерења  

 

/ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

даманипулише следећим појмовима: 

- Грешке при мерењу, апсолутна и релативна 

грешка, класе тачности и средња вредност мерне 

величине.  

-Домашај мерења, константа инструмената и 

осетљивост.  

 - Упознат је са прибором за електрична мерења 

(извори електричне струје, реостати и 

потенциометри, кондензатори сталног и 

Основе 

електротехнике, 

Физика, 

Електроника 

11 8 3 
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променљивог капацитета, отпорне и 

кондензаторске декаде, регулациони 

трансформатори). 

-Препознаје основне делове електричних 

инструмената (кућишта, скале, казаљке, 

механизам инструмента, лежиште и спирална 

пера).  

Зна шта је кретни и отпорни момент.  

Зна шта је пригушење  

2. 
Инструменти са кретним 

калемом  
/ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- зна принцип рада и основне конструктивне 

делове инструмеана са кретним калемом. - 

везивање ампермтра и волтметра омметра у 

електрично коло.  

- Користи универзални инструмент и инструмент 

са унакрсним навојима - мегаомметар. 

Основе 

електротехнике, 

Физика, 

Електроника 

7 6 1 

3. 
Електродинамички 

инструменти  
/ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- зна принцип рада и основне конструктивне 

деловеелектродинамичких инструмеана  

- Конструкцију и принцип рада Амперметра, 

волтметра,ватметар и косинусфиметар.  

- Одреди константе ватметра.  

- Мери електричну снагу ватметром у колу 

једносмерне и наизменичне струје.  

- Мери фактор снаге U - I - W методом. 

Основе 

електротехнике, 

Физика, 

Електроника 

7 6 1 

4. Индукциони инструменти  / 

- Зна конструкцију и принцип рада индукционог 

ватметра.  

- Зна који је показатељ редоследа фаза.  

- Зна принцип рада индукционог монофазног и 

трофазног бројила, као и двотарифног 

електричног бројила.  

-Зна мерење електричне енергије монофазним и 

Основе 

електротехнике, 

Физика, 

Електроника 

7 6 1 
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трофазним бројилом.  

5. Осцилоскопи  / 

-увод,DBMS,логичка и физичка независност 

података,модел података,ентитети,атрибути,кључ 

- везе,кардиналност везе 

- логичке зависности,нормализација,нормалне 

форме 

- језици база података SQL,QUEL;  

- администрирање базе података. 

 

 

Основе 

електротехнике, 

Физика, 

Електроника 

5 4 1 

6. Генератори функција  / 

Ученик зна: 

- Блок шему осцилоскопа и принцип рада.  

- Синхронизацију 

- Подешавање осцилоскопа. 

- Мерење напона, учестаности и фазне разлике 

осцилоскопом. 

Основе 

електротехнике, 

Физика, 

Електроника 

3 2 1 

7. Мерни трансформатори / 

Ученик зна: 

- Основне делови и принцип рада. - Означавање и 

прикључивање на електричну мрежу.  

- Повезивање струјних клешта. 

- Мерење електричне енергије и снаге, струје и 

напона помоћу мерних трансформатора. 

Основе 

електротехнике, 

Физика, 

Електроника 

7 5 2 

8. Дигитални мултиметри  / 

Ученик зна: 

- Принцип мерења једносмерног напона и струје.  

- Принцип мерења наизменичног напона и cтpујe. 

Основе 

електротехнике, 

Физика, 

Електроника 

3 2 1 

9. 
Мерење електричног 

отпора  
/ 

Ученик зна: 

- Мерење отпорности U-I методом и омметром.  

- Мерење отпорности Витстоновим мостом, у 

колу једносмерне и наизменичне струје.  

- Мерење отпорности уземљења U-I методом и 

Берендовом методом.  

- Мерење отпора изолације проводника. 

Основе 

електротехнике, 

Физика, 

Електроника 

8 6 2 
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10. 
Мерење капацитивности и 

индуктивности 
/ 

Ученик зна: 

- Мерење капацитивности и индуктивности 

помоћу мерних мостова. 

Основе 

електротехнике, 

Физика, 

Електроника 

2 2 / 

11. 
Налажење места квара на 

кабловима  
/ 

Ученик зна: 

- Да одреди место квара мегаометром.  

- Нађе места земљоспоја методом једног омметра 

и методом пада напона.  

- Одреди места прекида методом једног омметра.  

- Нађе места кратког споја. 

- Методу рефлексије импулса за одређивање 

места и врсте квара на кабловима. 

Основе 

електротехнике, 

Физика, 

Електроника 

10 8 2 

Начини 

оцењивања 

Праћење остварености исхода,тестови 

знања, активност на часу, праћење 

практичног рада, самосталног практи- 

чног рада, самостални практични рад. 

Укупно: 70 55 15 

 

Вежбе (35 часова) 

Садржај препоручених вежби је следећи: 

- Прикључење инструмената, мерни домашај, очитавање инструмената, табеларно сређивањерезултата, цртање дијаграма.(1 час) 

- Везивање амперметра и волтметра у електрично коло, мерење струје и напона. (2 часа) 

- Мерење отпорности и снаге помоћу амперрметра, волтметра и ватметра. (2 часа) 

- Мерење отпора омметром; Мерење отпора Витстоновим мостом. (2 часа) 

- Регулација струје и напона помоћу променљивог отпора (реостат, односно потенциометар). (2 часа) 

- Осцилоскоп, подешавање осцилоскопа. (2 часа) 

- Мерење учестаности и фазне разлике осцилоскопом. (2 часа) 

- Мерење активне снаге у трофазном равномерно оптерећеном систему методом једногватметра. (2 часа) 

- Мерење снаге у трофазном неравномерно оптерећеном систему са и без нултог проводникаметодом три ватметра. (2 часа) 

- Мерење фактора снаге помоћу амперметра, волтметра и ватметра. (2 часа) 

- Мерење отпора уземљења Берендовом методом. (2 часа) 

- Мерење отпорности изолације проводника. (2 часа) 

- Одређивање врсте и налажење места квара на воду (кратак спој на воду, прекид) (2 часа) 
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Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

-С обзиром на значај предмета треба нарочито посветити пажњу како да ученици упознају основне податке који су уписани на инструментима да 

би их правилно употребљавали (домашај, класа тачности, осетљивост, радни положај и сл.). 

- Приликом упознавања мерног прибора, ученик треба да упозна сав прибор, његову употребу при мерењу, опште принципе рада и најосновније 

ознаке у електричним шемама. 

- Ради лакшег разумевања рада појединих електричних инструмената, потребно је обрадити кретни и отпорни момент на једноставан и разумљив 

начин помоћу момента силе и спреге сила уз подсећање ученика на силе еластичности којима се опруге, спирала пера и сл. противе 

деформацијама. 

- Имајући у виду скромно познавање математике ових ученика, потребно је сва објашњења више заснивати на физичким принципима уз 

коришћење њихових знања из основа електротехнике и физике. 

- При обради електродинамичких инструмената, ватметра и косинусфиметра треба се задржати на принципу рада конструкцији, зависности 

кретног момента од електричне снаге, односно угла закретања система, не улазећи у компликована извођења путем математичког апарата. Исти 

принцип применити код индукционих инструмената уз посебну пажњу на електрично бројило код кога број окретаја алуминијског диска зависи 

од електричне снаге, односно енергије коју пријемник узима из мреже. Како за мерења при вишим напонима ,често се користе мерни 

трансформатори, овој теми треба посветити потребну пажњу. 

- Принцип рада трансформатора, као и преносни однос треба поновити из основа електротехнике. Треба указати на ознаке и шеме спајања, као и 

на мере опрезности у раду са њима. 

- У подручју мерења електричног отпора неопходно је обратити пажњу на мерење отпора изолације проводника разних електричних уређаја које 

ученик сусреће код куће и на радном месту, јер због недовољне бриге о квалитету изолације могу наступити велике материјалне, па и људске 

штете. 

- При обради савремених метода налажења места квара на кабловима, треба указати на начин препознавања грешке на екрану осцилоскопа, као и 

начину отклањања тих кварова. 

- Будући, да је градиво обимно, а знање ученика из физике, математике и основа електротехнике скромно, потребно јe доста труда у припреми 

наставника да би се остварили постављени циљ и задаци предмета. 
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Образовни профил:Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје 

Предмет: Електроника 

Разред: Други 

Службени гласник РС-Просветни гласник:("Сл. гласник СРС – Просветни гласник", бр. 6/90 и "Сл. гласник РС – Просветни гласник", бр. 4/91, 

7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 

10/2009, 5/2010, 8/2010 - испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015 i 11/2016) 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 70 35 / / 105 

Недељни 2 1 / / 3 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ: наставног предмета електроника је стицање основних знања о електронским елементима, њиховим карактеристикама и примени у 

електронским колима. 

Задаци: 

− стицање основних знања о следећим електронским елементима: диоде, транзистори, фетови, тиристори, осцилатори, фото-елементи, 

интегрисана кола; 

− практично проверавање карактеристика електронских елемената и електронских кола и њиховој заштити приликом проверавања. 

Активности наставника: 

- Посредовање између ученика и градива ( усмеравање да градиво иде у сусрет ученику, а ученик градиву ); 

- Помоћ у вођењу, и вођење процеса учења; 

- Предавањем , дискусијом и израдомзадатака упознати ученике са основним електронским елементима и склоповима; 

- Омогућити ученицима да сами изводе закључке; 

- Подстицати ученике на учење; 

- Инсистирати на систематичности у раду и поштовању принципа и правила рада; 

- Инсистирати на практичној примени стечених знања; 

- Оцењивањем мотивисати ученике за учење; 

- Оцењивањем проценити ниво постигнућа ученика; 

- Идентифовати  напредак у учењу и постигнућима ученика. 
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Активности ученика: 

- Мобилисање претходних знања и искустава; 

- Самостално проналажење информација; 

- Уочавање, дефинисање и решавање проблема; 

- Индивидуални рад на текстовима из дате области; 

- Јавно саопштавање о неком садржају;  

- Аргументовано дискутовање о проблему из области; 

- Анализа проблема и слободно размишљање и истраживање о датим проблемима у области. 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  по 

теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Увод  

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да 

- разликује енергетске нивое електрона;- 

објашњава полупроводнике P и N типа;- 

објашњава кретање електрона под дејством 

електричног поља. 

Основе 

електротехнике 

физика 

3 2 1+2 

2. Диоде  

- објашњава директну и инве- рзну 

поларизацију PN споја 

- објашњава добијање струјно- напонске 

карактеристике диоде 

- познаје карактеристике и примену 

Зенерове, Шоткијеве и Варикап диоде;- 

дефинише једнострани и дво страни 

усмерач. Грецов спој;- црта расподелу 

потенцијала, електричног наелектрисања и 

електричног поља;- разликује и објашњава 

врстепробоја;- разликује врсте диода, 

анализира наведене диоде и црта њихове 

струјно-напонске каракте- ристике. 

Основе 

електротехнике 

физика 

14 10 4+7 
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3. Биполарни транзистори  

- објашњава унутрашњу структу- ру 

транзистора, врсте транзисто- ра 

- објашњава симболе и електро-де 

транзистора 

- објашњава принцип рада тра- нзистора  

- анализира статичке карактери- стике 

транзистора 

- објашњава и црта транзистор као линеарни 

четворопол 

- анализира узроке нестабилно-сти радне 

тачке и њену стабилизацију;- црта и 

анализира рад појачавача са заједничким 

емитором.  

Основе 

електротехнике 

физика 

18 11 7+9 

4. ФЕТ- ови  

- анализира појмове и функције 

униполарних транзистора;-анализира 

принцип рада и статичке карактеристике 

униполарних транзистора;- дефинише 

параметре фета;- разликује биполарне и 

унипо- ларне транзисторе;- објашњава 

принцип рада МОФЕТ-а,разликује врсте 

МОСФЕТ-ова. 

Основе 

електротехнике 

физика 

7 5 2+7 

5. Тиристори  

-  разликује врсте тиристора;- описује грађу 

тиристора;- црта симболе и струјно-напо-

нске карактеристике;- набраја најчешћа 

подручја ко-ришћења. 

Основе 

електротехнике 

физика 

14 9 5+7 

6. Осцилатори  

- дефинише позитивну повратну спрегу;- 

анализира RC осцилатор;- анализира LC 

осцилатор 

Основе 

електротехник

е физика 

4 2 2+2 

7. Оптоелектроника  

- анализира фотодиоде, фотоо-тпорнике и 

фототранзисторе;- анализира светлеће 

полупрово- дничке диоде;- објашњава течни 

Основе 

електротехник

е 

3 2 1 
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кристал;- разуме опто- каплер; - анализира 

грађу и принцип ра-да фото-диода. 

физика 

8. 
Примена електронских кола у 

енергетици 
 

- разумеју принципе рада више-тарифних 

система;- прорачунавају методе 

заштитеаутомата за укључивање светла;- 

разумеју примену енергетских претварача у 

електромоторним погонима. 

Основе 

електротехник

е 

физика 

5 4 1 

9. Интегрисана кола  

- наводи карактеристичне вели- чине и 

параметре монолитних и хибридних 

интегрисаних кола. 

Основе 

електротехник

е 

физика 

2 1 1 

Начини 

оцењивања 

Праћење остварености исхода,тестови 

знања, активност на часу, праћење 

практичног рада, самосталног практи- 

чног рада, самостални практични рад. 

Укупно: 70 46 24+35 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

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

Облици наставе: Настава се реализује крозтеоријску наставу и лабораторијске вежбе. 

Место реализације наставе:Теоријска настава се реализује у учионици а лабораторијске вежбе се реализују у лабораторији за електронику. 

Подела одељења на групе:Приликом реализације вежби одељење се дели на две групе. Вежбе радити сваке друге недеље по два спојена часа. 

Вежбе изводити тако да се за два спојена часа ураде мерења, израчунавања и дијаграми. Уколико могућности дозвољавају, сви ученици треба да 

раде исту вежбу, или радити у циклусима до највише три вежбе. 

Проверу вештина стечених кроз лабораторијске вежбе, у току школске године урадити најмање два пута, кроз одбрану вежби. 

Препоруке за реализацију наставе:Програмски садржајиелектронике су организовани у тематске целине за које је  наведен оријентациони  

број часова за реализацију. Наставник, при изради оперативних планова, дефинише степен прораде садржаја и динамику рада, водећи рачуна да се 

не наруши целина наставног програма, односно да свака тема добије адекватан простор и да се планирани циљеви и задаци предмета остваре. При 

томе, треба имати у виду да формирање ставова и вредности, као и овладавање вештинама представља континуирани процес и резултат је 

кумулативног дејства целокупних активности на свим часовима што захтева већу партиципацију  ученика, различита методска решења, велики 

број примера и коришћење информација из различитих извора. 

Садржај електричних мерења има природну везу са садржајима других предметима као што су: електроника и основе електротехнике. 

Ученицима треба стално указивати на ту везу, и по могућности, са другим наставницима организовати тематске часове. На тај начин знања, 
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ставови, вредности и вештине стечене у оквиру наставе електричних мерења добијају шири смисао и доприносе остваривању  општих образовних 

и васпитних  циљева. 

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

треба оспособљавати за: самостално проналажење, систематизовање и коришћење информација из различитих извора (стручна литература, 

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

предмета са свакодневним искуством, садржајима других предмета и др.); тимски рад; самопроцену ; презентацију својих радова и групних 

пројеката и ефикасну визуелну, вербалну и писану комуникацију. 

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

информације, а оцењивање ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују 

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

 

На почетку поновити грађу отамо која јe обрађена у оквиру предмета основе електротехнике и хемија у првом разреду. Структуру атома 

представљати у једној равни, али нагласити да љуске имају облик лопте. Ковалентну везу такође поновити на основу претходно стечених знања 

из првог разреда. Атоме полупроводника такође представљати у једној равни. Сва објашњења базирати на силицијуму као полупроводнику, а 

германијум само напоменути. Инверзну cтрују код ПН cпоја обрадити укратко и напоменути да она има утицај на њихов рад само у неким ретким 

случајевима. Рад појединих електронских елемената првенствено објашњавати физички. Код стабилизаторских диода дати само основни принцип 

рада. 

Еквивалентну шему транзистора дати са параметрима h11e и h21e, а остале напоменути. Као најважнији узрок нестабилности радне тачке 

навести разлике у појединим примерима исте врсте транзистора и температурне промене. Основни појачавач са биполарним транзисторима и 

фетовима обрадити на еквивалентним шемама, затим извести изразе за појачање напона и струје. Претварач напона са биполарним транзисторима 

обрадити за добијање наизменичног напона, али навести да се усмеравањем лако добије једносмерни. 

Принцип рада тиристора обрадити на еквивалентној шеми. Посебно нагласити укључивање тиристора при наглом повећању анодног напона. 

Диаке обрадити у НПН или ПНП варијанти, а триаке само функционално. Као пример фазне регулације обрадити регулатор осветљења; у овом 

случају нагласити велику промену отпорности сијалице при загревању. Претвараче учестаности обрадити описно уз цртање таласних облика 

напона или струје. 

Обрадити РЦ осцилатор са фазним померањем, a мултивибратор са транзисторима. Елементе оптоелектронике обрадити информативно. 

Вишетарифне системе обрадити према постојећим уређајима електродистрибуције, а аутомате за светло према уличним аутоматима. 

Вежбе по могућности организовати тако да сви ученици у групи раде једну вежбу или у циклусима до три вежбе. Поред уобичајених мера 

сигурности у лабораторији (забрана укључивања док наставник не прегледа, итд.) препоручује се посебна заштита од погрешног укључивања. 

Изворе напајања направити тако да се код кратког споја cтрујa ограничи на око 50 mА; поред ове заштите, треба ставити на ред са 

микроамперметрима отпорнике за ограничење струје. Код вежби са тиристорима предузети додатне мере сигурности. Часове вежби користити 

само за практично проверавање карактеристика електронских елемената и кола. Приликом извођења вежби одељење се дели у две групе. 
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Образовни профил: Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје 

Предмет: Електричне инсталације 

Разред: Други 

Службени гласник РС-Просветни гласник: ("Сл. гласник СРС – Просветни гласник", бр. 6/90 и "Сл. гласник РС – Просветни гласник", бр. 4/91, 

7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 

10/2009, 5/2010, 8/2010 - испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015 i 11/2016) 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 70 / / / 70 

Недељни 2 / / / 2 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ:Циљ наставног предмета електричне инсталације је стицање знања о електричним инсталацијама у домаћинству и индустрији неопходним 

за обављање практичног рада у области термичких и расхладних уређаја, оспособљавање за безбедан рад на постављању кућних прикључака, 

уземљења, склопова и електричних инсталација. 

Задаци: 

− упознавање са основним елементима електричних инсталација; 

− упознавање са врстама кућних прикључака и електричних инсталација; 

− оспособљавање за извођење инсталација; 

− оспособљавање ученика да препознају и отклоне квар на електричним инсталацијама; 

− упознавање са свим мерама заштите од електричног удара; 

− оспособљавање ученика да користе техничке прописе, стандарде, препоруке, литературу и слично; 

- оспособљавање ученика за овладавање знањима потребним за реализацију програма практичне наставе и усавршавање у другим  

областима електротехнике 

Активности наставника: 

- Посредовање између ученика и градива ( усмеравање да градиво иде у сусрет ученику, а ученик градиву ); 

- Помоћ у вођењу, и вођење процеса учења; 

- Предавањем , дискусијом и израдом задатака упознати ученике са основним електронским елементима и склоповима; 
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- Омогућити ученицима да сами изводе закључке; 

- Подстицати ученике на учење; 

- Инсистирати на систематичности у раду и поштовању принципа и правила рада; 

- Инсистирати на практичној примени стечених знања; 

- Оцењивањем мотивисати ученике за учење; 

- Оцењивањем проценити ниво постигнућа ученика; 

- Идентифовати  напредак у учењу и постигнућима ученика. 

Активности ученика: 

- Мобилисање претходних знања и искустава; 

- Самостално проналажење информација; 

- Уочавање, дефинисање и решавање проблема; 

- Индивидуални рад на текстовима из дате области; 

- Јавно саопштавање о неком садржају;  

- Аргументовано дискутовање о проблему из области; 

- Анализа проблема и слободно размишљање и истраживање о датим проблемима у области. 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. 

Опште о 

електричним 

инсталацијама 

 

По завршетку теме ученик ће би- ти у стању 

да 

-зна шта су електричне инсталације 

-да зна које су врсте електричних инсталација  

Основе 

електротехнике, 

физика 

4 3 1 

2. Заштитне мере  

- зна које су мере заштите од електричног 

удара 

-зна како се поступа и како се пружа помоћ 

ако дође до струјног удара  

Основе 

електротехнике, 

физика, практична 

настава 

14 10 4 

3. Уземљење  

-зна зашто и како се изводи уземљење 

-зна како се испитује колики је отпор 

уземљења 

Основе електротех, 

физика, практична 

настава 

4 3 1 
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4. 

Елементи 

електричних 

инсталација 

 

-познаје све врсте кућних прикључака 

-препознаје све елементе електричних  

инсталација и да зна њихову намену 

-зна како се повезују, чему служе и како раде 

елементи електричних инсталација 

Основе 

електротехнике, 

физика, практична 

настава 

 

40 27 13 

5. 

Начин израде 

електричних 

инсталација 

 

- буде оспособљен за извођење инсталације  

-да познаје техничке прописе, стандарде, 

препоруке и сл. 

Основе електротех, 

практична настава 
8 5 3 

Начини 

оцењивања 

Праћење остварености исхода,тестови 

знања, активност на часу, праћење 

практичног рада, самосталног практи- 

чног рада, самостални практични рад. 

                                                                     Укупно: 70 48 22 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

Програмски садржаји електричних инсталација су организовани у тематске целине за које је наведен оријентациони број часова за 

реализацију. Теоријске садржаје предмета повезати са практичном наставом. Наставник, при изради оперативних планова, дефинише степен 

прораде садржаја и динамику рада, водећи рачуна да се не наруши целина наставног програма, односно да свака тема добије адекватан простор и 

да се планирани циљеви и задаци предмета остваре. При томе, треба имати у виду да формирање ставова и вредности, као и овладавање 

вештинама представља континуирани процес и резултат је кумулативног дејства целокупних активности на свим часовима што захтева већу 

партиципацију  ученика, различита методска решења, велики број примера и коришћење информација из различитих извора.Садржаје програма је 

неопходно реализовати савременим наставним методама и средствима. У оквиру сваке програмске целине, ученике треба оспособљавати за: 

самостално проналажење, систематизовање и коришћење информација из различитих извора (стручна литература, интернет, часописи, уџбеници); 

визуелно опажање, поређење и успостављање веза између различитих садржаја (нпр. повезивање садржаја предмета са свакодневним искуством, 

садржајима других предмета и др.); тимски рад; самопроцену; презентацију својих радова и групних пројеката и ефикасну визуелну, вербалну и 

писану комуникацију.Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност  је добра прилика за процену напредовања и 

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

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

.Стечена знања су теоретска али су веома битна ученицима у практичном раду и стручном оспособљавању.Пожељно је пратити редослед тема дат 

програмом.Ученици треба да добију одређена знања о добијању, преносу и коришћењу електричне енергије и месту електричних инсталација у 

том систему.Утицај струје на људски организам и мере заштите треба да буду обрађени пре осталих области, како би ученици могли да користе та 

знања и у осталим стручним предметима и практичној настави.При обради градива из области елементи инсталација обавезно користити 

очигледна средства: узорке проводника и каблова, примерке елемената инсталација, скице и шеме.Код обраде градива о склопкама и прекидачима 



Машинска школа „Радоје Дакић“ 2018 -2022. 

 

 

2060 

обрадити неке основне шеме у аутоматском раду електромоторног погона и начине решавања проблема тог рада.Област начини извођења 

електричних инсталација почети са упознавањем са потребним ручним и машинским алатом за извођење уз коришћење очигледних средстава. 

Ученике упознати са изгледом и садржајем пројекта електричних инсталација, основним симболима и начину читања пројекта. Ученике одвести 

на градилишта и индустријске погоне са већ изведеном инсталацијом и показати примере различитог извођења.Дозвољено одступање од програма 

је 20% али га мора да одобри одговарајући стручни орган школе. 

 

 

 

 

Образовни профил: Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје 

Предмет: Електротермички уређаји 

Разред: Други 

Службени гласник РС-Просветни гласник: ("Сл. гласник СРС – Просветни гласник", бр. 6/90 и "Сл. гласник РС – Просветни гласник", бр. 4/91, 

7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 

10/2009, 5/2010, 8/2010 - испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015 i 11/2016) 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 70 / / / 70 

Недељни 2 / / / 2 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ: 

Циљ наставног предмета електротермички уређаји је стицање знања о електротермичким апаратима и уређајима неопходним за обављање 

практичног рада и стицање одређених вештина.  

Задаци: 

− упознавање начина преноса топлоте,  

− овладавање поступцима мерења и регулације температуре; 

− упознавање са материјалима за конструкцију електротермичких уређаја; 
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− упознавање са принципима рада појединих елемената електротермичких уређаја 

− овладавање начинима испитивања уређаја уз коришћење техничке документације; 

− упознавање са конструкцијом и принципима рада електротермичких уређаја и правилним коришћењем техничке документације; 

− стицање навика за самостално праћење стручне литературе,  

− овладавање вештинама за самостално одржавање и поправке електротермичких уређаја. 

Активности наставника: 

- Посредовање између ученика и градива ( усмеравање да градиво иде у сусрет ученику, а ученик градиву ); 

- Помоћ у вођењу, и вођење процеса учења; 

- Предавањем , дискусијом и израдом задатака упознати ученике са основним електронским елементима и склоповима; 

- Омогућити ученицима да сами изводе закључке; 

- Подстицати ученике на учење; 

- Инсистирати на систематичности у раду и поштовању принципа и правила рада; 

- Инсистирати на практичној примени стечених знања; 

- Оцењивањем мотивисати ученике за учење; 

- Оцењивањем проценити ниво постигнућа ученика; 

- Идентифовати  напредак у учењу и постигнућима ученика. 

Активности ученика: 

- Мобилисање претходних знања и искустава; 

- Самостално проналажење информација; 

- Уочавање, дефинисање и решавање проблема; 

- Индивидуални рад на текстовима из дате области; 

- Јавно саопштавање о неком садржају;  

- Аргументовано дискутовање о проблему из области; 

- Анализа проблема и слободно размишљање и истраживање о датим проблемима у области. 

 

Ред. 

број 

теме/мо

дула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 

Исходи по наставној 

теми/модулу 
Корелација 

Број 

часова  

по 

теми/мо

дулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. 
Развој електротермије и појам 

температуре 
 

По завршетку теме ученик ће би- 

ти у стању да 
Математика, физика 2 1 1 
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- зна шта је температура и које су 

јединице за температуру 

2. Пренос топлоте  
- зна шта је топлота и на који 

начин се преноси . 
Математика, физика 4 3 1 

3. 
Мерење и регулација 

температуре 
 

-зна шта су термометри и зна 

врсте термометара 

-  зна да мери температуру  

-зна како се регулише 

температура и шта су термостати 

Математика, физика 15 10 5 

4. Грејна тела, особине и примена  
-зна шта су грејна тела и где се 

користе 
Математика, физика 3 2 1 

5. 
Материјали за израду система за 

електрично загревање 
 

-  зна све врсте материјала који 

се користе у системима за 

електрично загревање, њихову 

намену и особине 

Математика, физика 12 8 4 

6. Електрични грејачи  

-зна шта су електрични грејачи и 

да препознаје све врсте грејача 

-зна од чега се праве грејачи 

Математика, физика 10 7 3 

7. Термички прекидачи  

-шта су термички прекидачи и 

чему служе 

-зна како се повезују 

Математика, физика 11 7 4 

8. 
Кварови у раду елемената за 

електротермичке уређаје 
 

-зна који су могући кварови 

-зна да препозна врсту квара 

-зна да испита исправност 

елемената уређаја 

Математика, физика 13 7 6 

Начини 

оцењивања 

Праћење остварености исхода,тестови 

знања, активност на часу, праћење 

практичног рада, самосталног практи- 

чног рада, самостални практични рад. 

                                                                     Укупно: 70 45 25 
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Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

Програмски садржаји електротермичких уређаја су организовани у тематске целине за које је наведен оријентациони број часова за 

реализацију. Теоријске садржаје предмета повезати са практичном наставом. Наставник, при изради оперативних планова, дефинише степен 

прораде садржаја и динамику рада, водећи рачуна да се не наруши целина наставног програма, односно да свака тема добије адекватан простор и 

да се планирани циљеви и задаци предмета остваре. При томе, треба имати у виду да формирање ставова и вредности, као и овладавање 

вештинама представља континуирани процес и резултат је кумулативног дејства целокупних активности на свим часовима што захтева већу 

партиципацију  ученика, различита методска решења, велики број примера и коришћење информација из различитих извора. 

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

треба оспособљавати за: самостално проналажење, систематизовање и коришћење информација из различитих извора (стручна литература, 

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

предмета са свакодневним искуством, садржајима других предмета и др.); тимски рад; самопроцену; презентацију својих радова и групних 

пројеката и ефикасну визуелну, вербалну и писану комуникацију. 

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

информације, а оцењивање ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују 

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

Проверу знања вршити усмено и писмено јер је неопходно да се ученици навикну на оба вида изражавања. 

Стечена знања су теоретска али су веома битна ученицима у практичном раду и стручном оспособљавању. 

 

 

 

 

Образовни профил:Електромеханичар за расхладне и термичке уређаје 

Предмет:Практична настава 

Разред: Други 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Те  Теоријска настава Вежбе П     Практична настава Блок настава Укупно 

Годишњи   420 60 480 

Недељни   12  12 
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Циљ и задаци предмета 

Циљ: 

Развијање навика за чување здравља и придржавање мера заштите на раду. 

Оспособљавање ученика за организовање рада и рационално коришћење енергије и материјала. 

Оспособљавање ученика да правилно користи стнадарде,нормативе ,каталоге и техничко-технолочку документацију. 

Развијање одговорности према роковима,квалитету и прецизности у послу. 

Развијање вештина,као и што  самосталнији  рад са алатима, проводницима, инструментима, лемилицама , електроинсталационим прибором, раду 

са бакарним цевима, лемљењу бакарним цевима, термичким апаратима, уређајима са електр.моторима 

Задаци: 

Оспособљавање ученика за чување здравља и придржавање мера заштите на раду. 

Оспособљавање ученика за коришћење и одржавање алата 

 Оспособљавање ученика за припрему и настављање кабла и проводника. 

Оспособљавање ученика за обраду,разбрајање,повезивање и лемљење инсталационих каблова и проводника. 

Оспособљавање ученика за повезивање приора који се користи у електроинсталацијама. 

Оспособљавање ученика за рад са инструментима. 

Оспособљавање ученика за лемљење. 

Оспособљавање ученика за испитивање и уградњу пасивних елемената. 

Оспособљавање ученика за рад са бакарним цевима. 

Оспособљавање ученика за тврдо лемљење   бакарних цеви. 

Оспособљавање ученика за рад са термичким уређајима,као и рад са уређајима са елек,моторима. 

Активности наставника: 

Користи каталоге,стручну литературу и правилнике 

Демонстрирати рад заштитних средстава,прве помоћи. 

Демонстрирати примену и одржавање алата. 

Демонстрирати практичан рад са проводницима и кабловима, 

Демонстрирати монтажу и повезивање електроинсталационог прибора у струјно коло 

Демонстрирати рад са инструментима. 

Демонстрирати спајање елемената лемљењем ,као и лемљење на штампаној плочи. 

Демонстрирати проверу исправности,уградњу и повезивање пасивних елемената. 

Демонстрирати рад са бакарним цевима. 

Демонстрирати тврдо лемљење   бакарних цеви. 
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Демонстрирање рада на терм.уређајима и уређајима са ел.моторима,њиховим ел,шемама,начином функционисања,монтажом,демонтажом 

делова,као и проналажењем грешака и кварова. 

Демонстрирање рада на ел инсталацијама 

Демонстрирање рада на елек,погонима 

Активности ученика: 

Усвајање знања, као развијање вештина при извођењу практичних вежби 

 

Ред. 

број 

теме/мо

дула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по 

теми/мо

дулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1 Увод  

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да се: 

-придржава прописа заштите на раду 

-реагује адекватно у случају опасности 

 6 2 4 

2 Проводнiци  

-препознаје и примењује одређене врсте 

проводника 

Изводи поједине реадње на проводницим  

Елек. инсталације 6 1 5 

3 
Руковање универзалним 

инстументом 
 

Самостално користи универзални 

инструмент за мерење електричних 

величина 

Ел.мерења 6 1 5 

4 Електричне инсталацијe  
-правилно изводи различите врсте 

ел.инстал- 
Ел.инсталације 54 9 45 

5 Меко лемљење  

Самостално препознаје 

електроинсталационе елементе и правино 

врши монтажу и демонтажу елемената 

- 18 3 15 

6 

Лемљење помоћу апарата за гасно 

заваривање,Рад са бакарним 

цевима 

 Самостално тврдо леми бакарне цеви - 24 4 20 
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7 Прекидачи за термичке уређаје  
детектује кварове и врси 

замену  прекидача за термичке уређ. 
Термички уређаји 24 12 12 

8 Регулатори топлоте  
· детектује недостатке и уграђује 

регулаторе топлоте у струјна kола 
Термички уређаји 24 12 12 

9 

Материјали коки се користе у 

електротермичким апаратима и 

уређајима 

 препознаје и манипулише материјалима Термички уређаји 6  6 0 

10 Термички апарати у домађинству  

открије ток грешке и замени неисправан 

део на термичким апаратима у 

домаћинству 

Термички уређаји 66 33 33 

11 

Електромотори.Електрична 

опрема за укључивање и заштиту 

електромотора 

 
правилно врши избор и везивање у струјно 

коло електричне мотире и елемената 
Ел.машине 30 5 25 

12 Електромоторни погони  

Спајање електромотора и кола као 

регулисање брзине електроморора у 

елколима 

Ел.машине 36 6 30 

13 
Упознавање машина за прање 

веш 
 

монтира и демонтиrа делове машине за 

веш 
Термички уређаји 30 5 25 

14 
Упознавање машина за сушење 

веша 
 

монтира и демонтиа делове машине 

сушење веша 
Термички уређаји 24 4 20 

15 
Упознавање машина за прање 

суђа 
 

маонтира и демонтиа делове машине за 

прање суђa 
Термички уређаји 24 4 20 
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16 Апарати са електромоторима  монтира,демонтира и отклаља кварове Ел.машине 36 6 30 

17 

Рад на одржавању електричних 

инсталација и електромоторних 

погона 

 
практично врши  одржавање ел-инст и 

ел.погона 
Ел.машине 24 0 24 

18 

Рад на монтажи и демонтажи 

делова на електротемичким 

уређајима у домаћинству 

 монтира,демонтира и отклања кварове Термички уређаји 24 0 24 

19 

Рад на монтажи и демонтажи 

делова на апаратима са 

електромоторима 

 монтира,демонтира и отклања кварове Термички уређаји 24 0 24 

Начини 

оцењивања 

1.праћење остварености исхода 

2праћење практичног рада 

3.тест практичних вечтина 

4.активност на часу 

Укупно: 480 113 367 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

Начин остваривања програма 

Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 

Практична настава часа 420 часова 

Настава у блоку    -60 часова 

     Настава се изводи у школској радионици,сервисима и предузећима 
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Трећи разред 

Образовни профил:Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје 

Предмет: Српски језик и књижевност 

Разред: Tрећи 

„Службени гласник РС-Просветни гласник:" бр.11/2016 од 26.8.2016. 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок настава Укупно 

Годишњи 62 / / / 62 

Недељни 2 / / / 2 

 

Циљ и задаци предмета 

 Циљ:      

- проширивање и продубљивање знања о српском језику;  

- унапређивање језичке и функционалне писмености;  

- проширивање и продубљивање знања о српској и светској књижевности, развијање љубави према књизи и читању, оспособљавање за 

интерпретацију уметничких текстова;  

- упознавање репрезентативних дела српске и опште књижевности, књижевних жанрова, књижевноисторијских појава и процеса у 

књижевности;  

- проширивање и продубљивање књижевних знања и читалачких вештина;  

- образовање и васпитање ученика као слободне, креативне и културне личности, критичког ума и оплемењеног језика и укуса.  

Задаци: 

- Настава језика (знања о језику, способност служење језиком и васпитна улога наставе језика). Ученици треба да:  

- овладају знањима о српском књижевном језику;  

- стекну вештине и способности његовог коришћења у општењу са другима, у писменом и усменом изражавању, приликом учења, 

образовања и интелектуалног развоја;  

- поштују матерњи језик, негују српски језик, традицију и културу српског народа, националних мањина, етничких заједница и других 

народа;  
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- унапређују културу језичког општења, у складу са поштовањем расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне 

равноправности, са развијањем толеранције и уважавања различитости и са поштовањем и уважавањем других језика и других култура.  

- Настава књижевности (усвајање књижевних знања, развијање читалачких вештина и афирмисање васпитних вредности путем 

књижевности). Ученици треба да:  

- упознају репрезентативна дела српске књижевне баштине и дела опште књижевности, њихове ауторе, поетске и естетске вредности;  

- негују и развијају читалачке компетенције и интерпретацијске вештине посредством којих ће се упознавати са репрезентативним 

књижевним делима из историје српске и опште књижевности, читати их и тумачити у доживљајној и истраживачкој улози;  

- развијају литерарне афинитете и постану читаоци рафинираног естетског укуса који ће умети да на истраживачки, стваралачки и активан 

начин читају књижевна дела свих жанрова, вреднују их, говоре о њима и поводом њих;  

- усвоје хуманистичке ставове, уверења и систем вредности;  

- оспособе се за поуздано морално просуђивање, опредељивање за добро и осуду насилништва и нечовештва, одбацивање свих видова 

агресивног и асоцијалног понашања и за развијање самосвести и личне одговорности;  

- подстичу на саосећање са ближњима и одговорност према другом;  

- развију врлине разборитости и равнотеже и мудрости.  

- Општи задаци. Ученици треба да:  

- развијају и негују стваралачки и истраживачки дух у процесу учења и у примени стечених знања;  

- развијају и негују методичност и методичка поступања приликом овладавања сложеним и обимним знањима;  

- усаглашено са општим исходима учења, као и усклађено са узрастом и способностима, даље развијају знања, васпитне вредности и 

функционалне вештине које ће моћи да користе у даљем образовању, у професионалном раду и у свакодневном животу;  

- развијају лични и национални идентитет и осећање припадности држави Србији;  

- формирају вредносне ставове којима се чува национална и светска културна баштина;  

- буду оспособљени за живот у мултикултуралном друштву.  

Активности наставника: 

- мотивисање ученике за читање; 

- припремање и благовремено давањеученицима истраживачких  задатакака о 

- помоћ приликом  читања и разумевања дела; 

- припремање наставних материјала; 

- планирање активности на часу и тока часа; 

- објашњавање, тумачење, анализирање  новихсадржаја и појмова; 

- подстицање активног учешћа ученика ураду на часу; 

- подстицање креативности ученика; 

- подстицање код ученика критичког развој мишљења и разумевања; 
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- подстицањее активног учења; 

- подстицање учника  да повезују знања са другим областима и  ослањају се на претходно искуство; 

- инсистирање на практичној примени стечених знања 

- подстицање одговорности код ученика; 

- упућивање ученика на додатне изворезнања и могућности сазнавања; 

- неговање позитивне климе у одељењу; 

- омогућавање подстицајне средине за рад и учење; 

- охрабрибравање, помагање и подстицање ученика; 

- инсистирање на систематичности у раду и поштовању принципа и правила рада; 

- редовно вредновање рада и постигнућа сваког ученика; 

- самовредновање реализације програма ; 

- планирање новина и измена за следећу школску годину. 

Активности ученика: 

- редовно читање задате лектире; 

- припремње радних материјала за часовеобраде књижевних дела; 

- активно учествовање у дискусијама на часу; 

- активан приступање при излагању новог градива и изради задатака на часу; 

- самостално или уз помоћ наставника запажање, упоређивање, примена и повезивање градива ; 

- израда домаћих задатака; 

- активно учење; 

- тражење додатне подршке за градиво које нису разумели или их додатно интересује; 

- редовно бележење у свеску свих  најважнијихчињеница и закључакае са часа; 

- израда писмених задатака, тестова знања,правописних диктата, рецитовање стихова; 

- практична примена стечених знања; 

- повезивање знања са другим областима; 

- ослањање на претходно искуство; 

- самопроцењивање напретка . 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  по 

теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 
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I Модерна  

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

- наведе одлике правца, 

представника и њихова дела 

- анализира одабрана дела , износи 

запажања и ставове 

Историја 

Филозофија 

Ликовна култура 

Музичка уметност 
18 15 3 

II Међуратна и ратна књижевност  

- По завршетку теме ученик ће бити 

у стању да: 

- наведе одлике правца, 

представника и њихова дела 

- анализира одабрана дела , износи 

запажања и ставове 

Историја 

Филозофија 

Ликовна култура 

Музичка уметност 
18 15 3 

III Савремена књижевност  

- изнесе своје утиске о прочитаним 

делима савремене српске 

књижевности 

- уочи разлику између књижевног 

дела и његове интерпретације у 

филмској и позоришној уметности 

сторија 

Филозофија 

Ликовна култура 

Музичка уметност 

 

   

IV Лектира  

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

- тумачи уметнички свет и 

стваралачке поступке у структури 

обрађених дела 

- изнесе свој суд о књижевним 

делима користећи стечена знања и 

сопствена запажања 

-  износи став и користи аргументе 

 

5 4 1 

V Језик  

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

- препозна и одреди вредност 

лексеме 

- наведе примере синонима, 

страни језик 

13 10 3 
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антонима, хомонима жаргона... 

- одреди стинтаксичке јединице у 

реченици 

- препозна типове зависних, 

независних реченица и 

напоредних конструкција 

- примени правописне знаке у 

складу са језичком нормом 

- употреби интерпункцију у складу 

са језичком нормом 

- шромењује правописна правила у 

писању скраћеница 

V Култура изражавања  

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

- 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 

 

 

10 / 10 

Начини 

оцењивања 

• усмено испитивање 

- индивидуално 

- групна дискусија 

• тест знања 

• домаћи задатак 

• писмени задатак 

• есеј 

• ППТ презентација 

• праћење актиности на часу 

Укупно: 64 44 20 
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Образовни стандарди: 

Основни ниво 

1. Област ЈЕЗИК  

2.СЈК.1.1.1. Има основна знања о језику уопште (шта је језик, које функције има); поштује свој језик и поштује друге језике; 

препознаје стереотипне ставове према језику. Разуме појам текста; разликује делове текста (увод, главни део, завршетак); 

препознаје врсте текстова (облике дискурса); има основна знања из социолингвистике: познаје појмове једнојезичности и 

вишејезичности (и зна одговарајуће језичке прилике у Србији); разуме појам језичке варијативности и препознаје основне 

варијетете.  

2.СЈК.1.1.2. Разликује књижевни (стандардни) језик од дијалекта; зна основне податке о дијалектима српског језика; има 

правилан став према свом дијалекту и другим дијалектима српског језика и према оба изговора српског књижевног језика 

(поштује свој и друге дијалекте српског језика и има потребу да чува свој дијалекат; подједнако цени оба изговора српског 

књижевног језика - екавски и (и)јекавски); има потребу да учи, чува и негује књижевни језик; познаје најважније граматике и 

нормативне приручнике и уме да се њима користи; зна основне податке о месту српског језика међу другим индоевропским и 

словенским језицима; има основна знања о развоју књижевног језика, писма и правописа код Срба.  

2.СЈК.1.1.3. Разликује правилан од неправилног изговора гласа; зна основну поделу гласова; има основна знања у вези са слогом 

и примењује их у растављању речи на крају реда; зна основна правила акценатске норме и уочава евентуалне разлике између 

свог и књижевног акцента.  

2.СЈК.1.1.4. Познаје врсте и подврсте речи; примењује норму у вези с облицима речи у фреквентним случајевима (укључујући и 

гласовне промене у вези с облицима речи); издваја делове речи у вези с облицима речи (граматичка основа и наставак за облик) у 

једноставнијим случајевима; издваја делове речи у вези с грађењем речи (префикс, творбена основа, суфикс) у једноставнијим 

случајевима; препознаје основне начине грађења речи; примењује норму у вези с грађењем речи (укључујући и гласовне промене 

у вези с грађењем речи); примењује постојеће моделе при грађењу нових речи.  

2.СЈК.1.1.5. Правилно склапа реченицу; разликује синтаксичке јединице; разликује активне и пасивне реченице; уме да 

анализира једноставније реченице грађене по основним моделима и проширене прилошким одредбама.  

2.СЈК.1.1.6. Има лексички фонд који је у складу са средњим нивоом образовања; прави разлику између формалне и неформалне 

лексике и употребљава их у складу са приликом; има основна знања о значењу речи; познаје основне лексичке односе 

(синонимију, антонимију, хомонимију); познаје метафору као лексички механизам; нема одбојност према речима страног 

порекла, али их не прихвата некритички и аутоматски; познаје појам термина и фразеологизма; познаје најважније речнике 

српског језика и уме да се њима користи.  

2. Област КЊИЖЕВНОСТ  

2.СЈК.1.2.1. Познаје ауторе дела из обавезног школског програма и локализује их у контекст стваралачког опуса и 
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књижевноисторијски контекст.  

2.СЈК.1.2.2. Познаје књижевнотеоријску терминологију и доводи је у функционалну везу са примерима из књижевних1 и 

неуметничких2 текстова предвиђених програмом.  

2.СЈК.1.2.3. У тумачењу књижевноуметничких и књижевнонаучних дела разликује методе унутрашњег и спољашњег приступа.  

2.СЈК.1.2.4. Уочава и примерима аргументује основне поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевних дела из 

обавезне школске лектире.  

2.СЈК.1.2.5. Уочава основне особине књижевности као дискурса и разликује га у односу на остале друштвене дискурсе.  

2.СЈК.1.2.6. Наводи основне књижевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и 

светске књижевности и повезује их са делима и писцима из обавезне лектире школског програма.  

2.СЈК.1.2.7. Анализира издвојене проблеме у књижевном делу и уме да их аргументује примарним текстом.  

2.СЈК.1.2.8. Користи препоручену секундарну литературу (књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, теоријску) и доводи је 

у везу са књижевним текстовима предвиђеним програмом.  

2.СЈК.1.2.9. На основу дела српске и светске књижевности формира читалачке навике и знања; схвата улогу читања у тумачењу 

књижевног дела и у изграђивању језичког, литерарног, културног и националног идентитета.  
1 Књижевни текстови обухватају књижевноуметничке и књижевнонаучне текстове. 
2 Под неуметничким текстовима подразумевају се текстови из науке о језику и науке о књижевности, научнопопуларни 

текстови из ових области и, по потреби, текстови из медија и других извора погодни за обраду градива из предмета Српски 

језик и књижевност. 

3. Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА  

2.СЈК.1.3.1. Говори разговетно, поштујући ортоепска правила књижевног језика; примењује књижевнојезичку акцентуацију или 

упоређује свој акценат са књижевним и труди се да је с њим усклади; течно и разговетно чита наглас књижевне и неуметничке 

текстове; изражајно чита и казује лакше књижевноуметничке текстове; у званичним ситуацијама говори о једноставнијим 

темама из области језика, књижевности и културе користећи се коректним језичким изразом (тј. говори течно, без замуцкивања, 

поштапалица, превеликих пауза и лажних почетака, осмишљавајући реченицу унапред) и одговарајућом основном 

терминологијом науке о језику и науке о књижевности, прилагођавајући приликама, ситуацији, саговорнику и теми вербална и 

невербална језичка средства (држање, мимику, гестикулацију); говори уз презентацију; има културу слушања туђег излагања; у 

стању је да с пажњом и разумевањем слуша излагање средње тежине (нпр. предавање) с темом из језика, књижевности и 

културе; приликом слушања неког излагања уме да хвата белешке.  

2.СЈК.1.3.2. Говорећи и пишући о некој теми (из језика, књижевности или слободна тема), јасно структурира казивање и повезује 

његове делове на одговарајући начин; разликује битно од небитног и држи се основне теме; саставља једноставнији говорени и 

писани текст користећи се описом, приповедањем и излагањем (експозицијом); уме укратко да опише своја осећања и доживљај 

књижевног или другог уметничког дела; сажето препричава једноставнији књижевноуметнички текст и издваја његове важне 
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или занимљиве делове; резимира једноставнији књижевни и неуметнички текст.  

2.СЈК.1.3.3. У расправи или размени мишљења на теме из књижевности, језика и културе уме у кратким цртама да изнесе и 

образложи идеју или став за који се залаже, говори одмерено, ослања се на аргументе, у стању је да чује туђе мишљење и да га 

узме у обзир приликом своје аргументације; пише једноставнији аргументативни текст на теме из књижевности, језика и 

културе.  

2.СЈК.1.3.4. Користи оба писма, дајући предност ћирилици; примењује основна правописна правила у фреквентним примерима и 

уме да се служи школским издањем Правописа; у писању издваја делове текста, даје наслове и поднаслове, уме да цитира и 

парафразира; саставља матурски рад поштујући правила израде стручног рада (употребљава фусноте и саставља садржај и 

библиографију); саставља писмо - приватно и службено, биографију (ЦВ), молбу, жалбу, захтев, оглас; зна да попуни различите 

формуларе и обрасце.  

2.СЈК.1.3.5. Има способност и навику да у различите сврхе (информисање, учење, лични развој, естетски доживљај, забава...) 

чита текстове средње тежине (књижевноуметничке текстове, стручне и научнопопуларне текстове из области науке о језику и 

књижевности, текстове из медија3); примењује предложене стратегије читања.  

2.СЈК.1.3.6. Разуме књижевни и неуметнички текст средње сложености: препознаје њихову сврху, проналази експлицитне и 

имплицитне информације, издваја главне идеје текста; прати развој одређене идеје у тексту; пореди основне информације и идеје 

из двају или више текстова.  

2.СЈК.1.3.7. Критички промишља књижевни и неуметнички текст средње сложености: разликује објективну/веродостојну 

чињеницу од ауторове интерпретације; процењује (и то образлаже) да ли аутор неуметничког текста износи све потребне 

информације и да ли даје довољне и веродостојне доказе за то што тврди; процењује да ли је аутор текста неутралан или 

ангажован односно пристрастан, и образлаже своју процену; препознаје говор мржње, дискриминације, бирократски језик, и има 

изграђен негативан став према њима; уме у једноставним примерима да понуди алтернативу бирократском језику.  

2.СЈК.1.3.8. Препознаје структуру, различите елементе, стилске одлике (експресивност, сликовитост, метафоричност) књижевног 

и неуметничког текста; препознаје конотативно значење речи у датом контексту и разуме сврху конотативног значења у 

књижевном и неуметничком тексту; одређује значење непознате речи на основу контекста и творбеног модела; разуме значај 

читања за богаћење лексичког фонда.  

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на средњем нивоу у свакој области.  
3 Текстови који су погодни за обраду градива из језика и књижевности. 

Средњи ниво 

1. Област ЈЕЗИК  

2.СЈК.2.1.1. Има шира знања о језику уопште (која су битна својства језика); препознаје јединице и појаве које припадају 

различитим језичким нивоима/подсистемима; има основна знања о писму уопште; има основна знања о правопису уопште 

(етимолошки - фонолошки правопис; граматичка - логичка интерпункција; графема - слово); има основна знања о језицима у 
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свету (језичка сродност, језички типови, језичке универзалије). Разуме основне принципе вођења дијалога; разуме појам 

говорног чина; разуме појам деиксе. Познаје одлике варијетета српског језика насталих на основу медијума и оних који су 

условљени социјално и функционално.  

2.СЈК.2.1.2. Зна основне особине дијалеката српског језика; зна основна правила екавског и (и)јекавског изговора; у 

једноставнијим случајевима пребацује (и)јекавску реч у екавски лик и обрнуто. Смешта развој књижевног језика код Срба у 

друштвени, историјски и културни контекст.  

2.СЈК.2.1.3. Познаје говорне органе и начин на који се гласови производе; зна да дели гласове по свим критеријумима; разуме 

појам фонеме; зна сва правила акценатске норме и уме да прочита правилно акцентовану реч; зна механизме фонолошки 

условљених гласовних промена (једначења сугласника по звучности и по месту творбе, сажимање и асимилацију вокала и 

губљење сугласника).  

2.СЈК.2.1.4. Има шира знања о врстама и подврстама речи; уме да одреди облик променљиве речи и да употреби реч у задатом 

облику; познаје појам морфеме; дели реч на творбене морфеме у једноставнијим случајевима и именује те морфеме; познаје 

основне начине грађења речи; примењује норму у вези с облицима речи у мање фреквентним случајевима.  

2.СЈК.2.1.5. Користи се свим синтаксичким могућностима српског језика; разликује безличне и личне реченице; анализира 

реченице грађене по различитим моделима; има шира знања о синтагми; препознаје основне врсте зависних предикатских 

реченица (типични случајеви); зна основно о напоредним односима, конгруенцији и негацији; разликује врсте независних 

предикатских реченица; разуме појам елипсе; има основна знања о употреби падежа и глаголских облика.  

2.СЈК.2.1.6. Има богат и уразноличен лексички фонд (укључујући и интелектуалну и интернационалну лексику и познавање 

најфреквентнијих интернационалних префикса и суфикса). Тај фонд употребљава у складу с приликом; види језик као низ 

могућности које му служе да изрази индивидуално искуство и усмерен је ка богаћењу сопственог речника; познаје 

хиперонимију/хипонимију, паронимију; разликује лексичке слојеве; познаје метонимију као лексички механизам.  

2. Област КЊИЖЕВНОСТ  

2. СЈК.2.2.1. Интерпретира књижевни текст увидом у његове интеграционе чиниоце (доживљајни контекст, тематско-мотивски 

слој, композиција, ликови, форме приповедања, идејни слој, језичко-стилски аспекти...).  

2.СЈК.2.2.2. Познаје књижевнотеоријску терминологију и књижевнотеоријска знања адекватно примењује у тумачењу 

књижевних дела предвиђених програмом.  

2.СЈК.2.2.3. Разликује методе унутрашњег и спољашњег приступа у интерпретацији књижевноуметничког и књижевнонаучног 

дела и адекватно их примењује приликом разумевања и тумачења ових врста дела.  

2.СЈК.2.2.4. Уочава и образлаже поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевноуметничких и књижевнонаучних 

дела у оквиру школске лектире; процењује да ли је сложенији књижевнонаучни текст (аутобиографија, биографија, мемоари, 

дневник, писмо, путопис...) добро структуриран и кохерентан, да ли су идеје изложене јасно и прецизно; уочава стилске 

поступке у књижевноуметничком и књижевнонаучном тексту; процењује колико одређене одлике текста утичу на његово 
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разумевање и доприносе тумачењу значења текста.  

2.СЈК.2.2.5. Образлаже основне елементе књижевности као дискурса у односу на остале друштвене дискурсе (нпр. 

присуство/одсуство приповедача, приповедни фокус, статус историјског и фиктивног итд.).  

2.СЈК.2.2.6. Приликом тумачења књижевноуметничких и књижевнонаучних дела из школског програма примењује знања о 

основним књижевноисторијским и поетичким одликама стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске 

књижевности.  

2.СЈК.2.2.7. Самостално уочава и анализира проблеме у књижевном делу и уме да аргументује своје ставове на основу 

примарног текста.  

2.СЈК.2.2.8. Активно користи препоручену и ширу, секундарну литературу (књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, 

теоријску) у тумачењу књижевноуметничких и књижевнонаучних дела предвиђених програмом.  

2.СЈК.2.2.9. На основу дела српске и светске књижевности развија читалачке вештине, способности и знања од значаја за 

тумачење и вредновање различитих књижевноуметничких и књижевнонаучних дела и за развијање језичког, литерарног, 

културног и националног идентитета; има изграђен читалачки укус својствен културном и образованом човеку.  

3. Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА  

2.СЈК.2.3.1. Говори у званичним ситуацијама, јавно и пред већим аудиторијумом о темама из области језика, књижевности и 

културе, користећи се књижевним језиком и одговарајућом терминологијом; учествује у јавним разговорима са више учесника; 

процењује слушаоца односно аудиторијум и обликује свој говор према његовим потребама и могућностима; има потребу и 

навику да развија сопствену говорну културу; с пажњом и разумевањем слуша теже излагање (нпр. предавање) с темом из језика, 

књижевности и културе; слуша критички, процењујући говорникову аргументацију и објективност.  

2.СЈК.2.3.2. Саставља сложенији говорени и писани текст (из језика, књижевности или слободна тема) користећи се описом, 

приповедањем и излагањем (експозицијом); у говореној или писаној расправи прецизно износи своје идеје и образлаже свој став; 

труди се да говори и пише занимљиво, правећи прикладне дигресије и бирајући занимљиве детаље и одговарајуће примере; 

уочава поенту и излаже је на прикладан начин; прецизно износи свој доживљај и утиске поводом књижевног или другог 

уметничког дела; сажето препричава сложенији књижевни текст и резимира сложенији књижевни и неуметнички текст на теме 

непосредно везане за градиво; пише извештај и реферат; примењује правописну норму у случајевима предвиђеним програмом.  

2.СЈК.2.3.3. Има способност и навику да у различите сврхе (информисање, учење, лични развој, естетски доживљај, забава...) 

чита теже текстове (књижевноуметничке текстове, стручне и научнопопуларне текстове из области науке о језику и 

књижевности, текстове из медија); има изграђен читалачки укус својствен културном и образованом човеку; примењује сложене 

стратегије читања; бира стратегију читања која одговара сврси читања.  

2.СЈК.2.3.4. Разуме сложенији књижевни и неуметнички текст: препознаје његову сврху; проналази експлицитне и имплицитне 

информације; издваја информације према задатом критеријуму; издваја главне идеје; прати развој одређене идеје; пореди 

информације и идеје из двају или више текстова да би разумео одговарајући значењски или стилски аспект према задатом 
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критеријуму; анализира и тумачи оне системе мотивације који се у књижевном делу јављају при обликовању (карактеризацији) 

ликова и изградњи догађаја (због бољег и потпунијег разумевања значења књижевног дела); тумачи (на нивоу разумевања) 

текстове ослањајући се на други текст/текстове.  

2.СЈК.2.3.5. Критички промишља сложенији књижевни и неуметнички текст: раздваја објективну чињеницу од ауторове 

интерпретације; процењује да ли је аутор текста неутралан или ангажован односно пристрастан, и образлаже своју процену; 

разликује експлицитне и имплицитне ауторове ставове; аргументовано вреднује да ли аутор сложенијег експозиторног или 

аргументативног текста погодног за обраду градива из језика и књижевности износи све потребне информације и да ли даје 

довољне и веродостојне доказе за то што тврди.  

2.СЈК.2.3.6. Процењује да ли је сложенији неуметнички текст погодан за обраду градива из језика и књижевности добро 

структуриран и кохерентан, да ли су идеје изложене јасно и прецизно; уочава стилске поступке у овим текстовима; процењује 

колико одређене одлике текста утичу на његово разумевање.  

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на напредном нивоу у свакој области.  

Напредни ниво 

1. Област ЈЕЗИК  

2.СЈК.3.1.1. Разуме да постоји тесна веза између језика и мишљења; јасан му је појам категоризације; познаје конверзационе 

максиме (квалитета, квантитета, релевантности и начина); разуме појам информативне актуализације реченице и зна како се она 

постиже; јасан му је појам текстуалне кохезије.  

2.СЈК.3.1.2. При подели речи на слогове позива се на правила; акцентује једноставније примере.  

2.СЈК.3.1.3. Има детаљнија знања о морфологији у ужем смислу и творби речи у српском језику (дели реч на творбене морфеме у 

сложенијим случајевима и именује те морфеме).  

2.СЈК.3.1.4. Има детаљнија знања о употреби падежа и глаголских облика; уме да анализира компликованије реченице грађене 

по различитим моделима; познаје специјалне независне реченице; познаје различита решења у вези с конгруенцијом.  

2.СЈК.3.1.5. Има основна знања о речницима и структури речничког чланка.  

2. Област КЊИЖЕВНОСТ  

2.СЈК.3.2.1. Чита, доживљава и самостално тумачи књижевноуметничка и књижевнонаучна дела из обавезног школског 

програма, као и додатне (изборне) и факултативне књижевноуметничке и књижевнонаучне текстове; током интерпретације 

поуздано користи стечена знања о стваралачком опусу аутора и књижевноисторијском контексту.  

2.СЈК.3.2.2. Влада књижевнотеоријском терминологијом и теоријска знања адекватно примењује у тумачењу 

књижевноуметничких и књижевнонаучних дела која су предвиђена школским програмом и других дела ове врсте различитих 

жанрова, изван школског програма.  

2.СЈК.3.2.3. У процесу тумачења књижевноуметничког и књижевнонаучног дела, одабира, примењује и комбинује адекватне 

методе унутрашњег и спољашњег приступа.  
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2.СЈК.3.2.4. Уочава и тумачи поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевноуметничких и књижевнонаучних 

текстова у оквиру школске лектире и изван школског програма; процењује и пореди стилске поступке у наведеним врстама 

текстова.  

2.СЈК.3.2.5. Разуме основне елементе књижевности као дискурса (пореди нпр. присуство/одсуство приповедача, приповедни 

фокус, статус историјског и фиктивног итд.) у односу на остале друштвене дискурсе и та сазнања употребљава у тумачењу 

књижевних дела.  

2.СЈК.3.2.6. Приликом тумачења и вредновања књижевноуметничких и књижевнонаучних дела примењује и упоређује 

књижевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске књижевности.  

2.СЈК.3.2.7. Самостално уочава и тумачи проблеме и идеје у књижевном делу и своје ставове уме да аргументује на основу 

примарног текста и литерарно-филолошког контекста.  

2.СЈК.3.2.8. У тумачењу књижевног дела критички користи препоручену и самостално изабрану секундарну литературу 

(књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, теоријску).  

2.СЈК.3.2.9. На основу дела српске и светске књижевности (у обавезном и сопственом избору) и секундарне литературе шири 

читалачка знања, примењује стратегије читања које су усаглашене са типом књижевног дела и са читалачким циљевима 

(доживљај, истраживање, стваралаштво); развија језички, литерарни, културни и национални идентитет.  

3. Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА  

2.СЈК.3.3.1. Дискутује о сложеним темама из језика, књижевности и културе; дискутује о смислу и вредностима књижевних 

текстова и о сврси и вредностима неуметничких текстова користећи стручну терминологију.  

2.СЈК.3.3.2. Излаже (у званичним ситуацијама, јавно и пред већим аудиторијумом) и пише о темама из области језика, 

књижевности и културе; има развијене говорничке (ораторске) вештине; претпоставља различите ставове аудиторијума и у 

складу с тим проблематизује поједине садржаје; препознаје и анализира вербалну и невербалну реакцију саговорника односно 

аудиторијума и томе прилагођава свој говор; слушајући говорника, процењује садржину и форму његовог говора и начин 

говорења.  

2.СЈК.3.3.3. Композиционо и логички складно пише стручни текст на теме из књижевности и језика, као и новински чланак.  

2.СЈК.3.3.4. Организује, класификује, уопштава и на сличан начин обрађује информације из књижевних и неуметничких текстова 

на основу задатог и/или самостално постављеног критеријума.  

2.СЈК.3.3.5. Продубљено критички промишља сложенији текст: процењује колико сложенији експозиторни текст успешно 

преноси информације публици којој је намењен, уочавајући које информације недостају; издваја доказну грађу на којој аутор 

аргументативног текста заснива своје ставове и одређује средства којима их износи; запажа ауторове грешке у закључивању и 

сл.  

2.СЈК.3.3.6. Процењује стилске поступке у књижевном и неуметничком тексту; пореди стилске поступке у два сложена текста 

(или више њих); тумачи њихову улогу у остваривању естетских и значењских одлика наведених врста текстова.  
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2.СЈК.3.3.7. Изграђује свест о себи као читаоцу - развија читалачку ауторефлексију (разуме улогу читања у сопственом развоју; 

има развијену, критичку свест о својим читалачким способностима...).  

НАПОМЕНА: Због преклапања у више наставних тема/модула  образовни стандарди ће бити прецизније одређени у оперативним 

(месечним)  плановима. 

Начин остваривања програма  

УВОДНА ОБЈАШЊЕЊА  

Зависно од разреда и садржаја годишњи фонд часова наставе овог предмета распоређен је тако да је за подручје књижевност издвојено око 60%, а 

за друга два (језик и култура изражавања) око 40% часова.  

У оквиру тог фонда планирани садржаји се обрађују са око70% часова. Осталих 30% часова предвиђено је за понављање, утврђивање, вежбање и 

систематизовање програма.  

Циљ и задаци чине целину и остварују се током четири године - систематски и континуирано - у свим предвиђеним програмско-тематским 

подручјима и видовима рада.  

Сви садржаји распоређени су по разредима, подручјима, областима и темама уз примену начела поступности, корелације, интеграције и 

примерености узрасту.  

Садржаји књижевности конкретизовани су по разредима, сегментима (књижевност и лектира), а обухватају књижевнотеоријско и 

књижевноисторијско проучавање књижевноуметничких дела и књижевности жанровски распоређених.  

Подручје језик обухвата изучавање језика као система. У садржаје овог подручја уграђени су елементи опште лингвистике и правописа.  

Подручје култура изражавања обухвата облике и врсте у области усменог и писменог изражавања (по разредима). У овој области планиране су 

говорне и писмене вежбе, домаћи задаци и писмени задаци, који треба да се раде наизменично ћирилицом и латиницом.  

Ради што успешније реализације бројних захтева и садржаја неопходна је и стална сарадња наставника српског језика и књижевности с 

наставницима других предмета (историје, сродних општестручних и ужестручних предмета), стручним сарадницима (школским библиотекаром - 

медијатекаром, педагогом, психологом) и органима (стручним активом и већима), родитељима ученика и међуопштинском (регионалном) 

просветно-педагошком службом; такође је корисна сарадња наставника и са одређеним институцијама (народном библиотеком, домом културе, 

биоскопом, локалним новинама, радио-станицом и др.).  

Квалитет и трајност знања, умења, вештина и навика ученика у многоме зависе од принципа, облика, метода и средстава који се користе у 

образовно-васпитном процесу. Због тога савремена настава српског језика и књижевности претпоставља остваривање битних задатака и садржаја 

програма уз максимално могућу мисаону активност ученика (субјеката у настави), поштовање одређених дидактичких принципа (посебно: свесне 

активности ученика, научности, примерености, поступности, систематичности и очигледности), као и адекватну примену оних наставних облика, 

метода, поступака и средстава чију су вредност утврдиле савремена пракса и методика наставе српског језика и књижевности (пре свега: разни 

видови групног и индивидуалног рада примерени могућностима ученика, методе - дијалошка, текстуално-графичке демонстрације и самосталних 

радова ученика, средства - уџбеници, приручници, разне врсте текстова и графичких приказа, графофолије, наставни и други филмови, радио и 
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телевизијске емисије и сл.). Избор одређених наставних облика, метода, поступака и средстава условљен је, пре свега, наставним садржајем и 

циљевима (образовним, васпитним и функционалним), које треба остварити на једном часу српског језика и књижевности.  

Редовна настава српског језика и књижевности изводи се у специјализованим учионицама и кабинетима за овај предмет, који треба да буду 

опремљени у складу са нормативима за средње стручне школе. Делимично, она се организује и у другим школским просторијама (библиотеци - 

медијатеци, читаоници, аудиовизуелној сали и сл.).  

У настави српског језика и књижевности користе се одобрени уџбеници и приручници и библиотечко-информацијска грађа од значаја за 

остваривање задатака и садржаја програма овог предмета, односно за систематско оспособљавање ученика за самостално коришћење разних 

извора сазнања у настави и ван ње.  

Програмобезбеђује адекватнији однос између часова обраде и других типова часова.Створени су предуслови за креативно испољавање наставника 

и прилагођавање васпитно-образовног рада различитим ситуацијама у пракси, као и за појачавање стваралачке сарадње наставника и ученика.  

КЊИЖЕВНОСТ  

Ово програмско-тематско подручје обухвата најзначајнија дела из српске и светске књижевности, која су распоређена у књижевноисторијском 

континуитету од старог века до данас.  

Од историјског континуитета одступа се само у поглављу лектира.  

Наставник српског језика и књижевности у средњим стручним школама полази од претпоставке да је ученик у основној школи стекао основна 

знања:  

- из теорије књижевности: тема, мотив, фабула; лик, карактер; структура прозног књижевног дела; књижевни родови и врсте;основна 

језичкостилска изражајна средства; усмена и писана књижевност; структура лирске песме; стих, строфа, рима, ритам; структура драмског дела; 

дијалог, монолог, драмска врста, драма и позориште, филм, радио-драма, телевизијска драма;  

- из основа сценске и филмске културе: слика, реч, звук, филмска музика, ситуација, радња, јунаци филма, елементи филмског израза, филмске 

врсте, од синопсиса до сценарија; филм, телевизија, књижевност (сличност и разлике).  

Са стеченим знањима, која се у програму средњих стручних школа проширују и продубљују, ученик може активно да учествује у интерпретацији 

књижевног дела.  

Интерпретативно-аналитички методички систем је основни вид наставе књижевности и њега треба доследно примењивати приликом упознавања 

ученика са изабраним књижевним делима која су предвиђена програмом. Наравно, не треба очекивати да се сва програмом предвиђена дела 

обрађују на нивоу интерпретације као најпотребнијег аналитичко-синтетичког приступа књижевном делу. Наставник треба да процени на којим 

ће делима радити интерпретацију, а на којим осврт, приказ или, пак, проблемско-стваралачки методички систем.  

Нема сумње да овакав програм књижевности у средњим стручним школама повремено тражи и примену експликативног методичког система када 

се мора чути наставникова реч, и то најчешће приликом давања информација о епохама које се проучавају, као и у свим другим ситуацијама у 

којима наставник не може рачунати на ученикова предзнања (на пример: основне информације о почецима писмености, да је његов говор модел 

правилног, чистог и богатог језика каквом треба да теже његови ученици).  
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Књижевна дела из програма лектира имају равноправан третман са делима из обавезног програма књижевности и обрађују се по истом 

методичком систему. Треба напоменути да се из лектире која је дата по избору ученика и наставника не морају обрадити сви писци, већ 

књижевно дело оног писца за које се опредељују ученици и наставник.  

ЈЕЗИК  

Програм наставе језика у средњим стручним школама конципиран је тако да омогући ученицима стицање знања и о језику као друштвеној појави 

и о језику као систему знакова. Циљ је да ученици, поред знања о свом матерњем језику, стекну и опште лингвистичка односно 

социолингвистичка знања неопходна образованом човеку. Ова општа знања су функционално повезана са наставом матерњег језика. Главни део 

тих знања обрађује се у сегменту општи појмови о језику (на почетку програма за први и на крају програма за четврти разред). Као у уводном 

делу сегмента књижевни језик (у првом разреду) и сегменту језички систем и науке које се њиме баве; али се општи појмови обрађују и током 

целе наставе - у вези са одговарајућим партијама о српском као матерњем језику. Инсистирање на једном теоријски и методички вишем нивоу 

изучавању језичких појава даје нови квалитет настави која обухвата и знања с којима су се ученици сретали у основној школи. Ова знања, поред 

своје општеобразовне вредности и значаја за олакшавање и побољшавање наставе српског језика, треба да послуже и лакшем савлађивању 

градива из страних језика.  

У сегменту програма посвећеног организацији и функционисању језичког система не обрађују се само чисто граматички аспекти језичког система 

већ се обухватају и функционални аспекти. Зато су, између осталог, у синтаксу унети и елементи лингвистике текста и граматике. Посебан је 

значај дат лексикологији (која се надовезује на део о творби речи), и то не само да би ученици стекли више знања о речничком благу свога језика 

него и да би развили правилан однос према разним појавама у лексици.  

У обради свих сегмената програма треба се надовезивати на знања која су ученици стекли током претходног школовања. Међутим, овде није реч 

о простом обнављању и утврђивању раније стечених знања, него о добијању целовите слике о српском језику, и као што је већ речено, о усвајању 

једног квалитативно вишег приступа проучавању језичке организације и језичких законитости.  

Веома је важно да се настава језика повеже са осталим деловима овог наставног предмета. Наиме, ова настава пружа лингвистичка знања која ће 

бити подлога за тумачење језика и стила књижевних дела, с тим што ова дела пружају и одговарајући материјал за уочавање естетске функције 

језика. С друге стране, настава језика се мора повезати и са наставом културе изражавања. Тиме ће лингвистичка знања (о акценатском систему, 

творби речи, лексикологији, синтакси итд.), као и проучавање правописа, допринети да ученици боље и поступније усвоје књижевнојезичку 

норму и да побољшају своје изражајне способности.  

КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА  

Вежбе у усменом изражавању треба у средњим стручним школама да дају одређени степен правилне артикулације, дикције, интонације, ритма и 

темпа у читању и казивању лирског, епског и драмског текста. Ове се вежбе, по правилу, реализују у току обраде књижевног текста на тај начин 

што ће наставник, директно, својим читањем, говорењем или уз помоћ снимка, анализирати одговарајуће елементе правилног усменог 

изражавања како би их ученици уочили. Стечена сазнања трансформишу се у вештине и умења на тај начин што ученици интерпретирањем 

књижевних текстова настоје да сами достигну одговарајући степен вештине и умења ове врсте. Стечене способности се даље увежбавају 
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различитим облицима усменог изражавања ученика (извештавање, расправљање, реферисање и др.). Већина предвиђених облика ове наставе 

непосредно се укључује у наставу књижевности или примене за израду писмених састава.  

Диференцирање функционалних стилова ваља обављати на узорцима које је наставник одабрао. Да би ученик био оспособљен да свој језик и 

начин изражавања подеси врсти писменог састава (излагања), треба да напише конкретан састав (припреми излагање). Вежбе ове врсте треба 

понављати све док сваки ученик не буде оспособљен да се служи одређеним облицима изражавања. Да би се постигао већи наставни учинак, 

корисно је наћи неопходну психолошку мотивацију. Због тога ученике треба обавестити не само о коначном циљу који се жели постићи 

одређеним системом вежбања него и о сврсисходности појединих парцијалних вежбања која чине интегралну целину. Тако, на пример, ако су 

ученици обавештени да ће следећи писмени задатак бити у форми расправе или приказа, онда и конкретне вежбе треба да буду подређене том 

циљу. Наставник ће на одабраном моделу конкретног облика изражавања показати ученицима његове битне карактеристике, подразумевајући ту 

и примереност језика и стила. После тога ученици у форми домаћег задатка чине прве покушаје да самостално напишу састав одређене врсте. 

Читањем и коментарисањем домаћих задатака ученици се даље оспособљавају у писменом изражавању и овладавању одређеним врстама састава. 

Када је наставник стекао утисак да су сви ученици релативно овладали одређеном врстом писменог изражавања, утврђује час израде школског 

писменог задатка. Резултати таквог поступка показују се у школском писменом задатку, па се на основу њих планира даљи рад на усавршавању 

културе изражавања ученика. Ако више ученика не постигне одређени успех, цео се процес понавља.  

Оквирни број часова који је предвиђен за усмено и писмено изражавање означава укупно време, а не и број вежби у току наставне године 

(препоручује се организовање већег броја краћих вежби с прецизно одређеним циљевима).  

Током наставне године ученицима се дају писмени задаци (у складу са облицима и врстама наведеним у програму културе изражавања). По 

правилу, наставник је обавезан да прегледа и анализира задатке свих ученика. Одабрани задаци (не само најуспешнији) читају се и коментаришу 

на часу (делу часа). Поред писмених, у складу са захтевима програма, наставник даје ученицима и друге врсте конкретних домаћих задатака 

(усмених, практичних - примерених могућностима ученика и њиховој оптерећености разним обавезама).  

Израда школског писменог задатка, по правилу, траје један час. Изузетно, кад то поједини облици писменог изражавања изискују, израда задатака 

може трајати и дуже од једног часа.  
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Образовни профил:Електромеханичар  за термичке и расхладне уређаје 

Предмет: Енглески језик 

Разред: Трећи 

Службени гласник РС-Просветни гласник:("Сл. гласник СРС – Просветни гласник", бр. 6/90 i "Сл. гласник СРС – Просветни гласник", бр 4/91, 

7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 

10/2009, 5/2010, 8/2010 - испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015 i 11/2016) 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 62 / / / 62 

Недељни 2 / / / 2 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ:  

Ученици: 

- развијају језичке вештине: слушање, читање, говор, писање у оквиру теме  

- активирају и развијају речник у оквиру теме 

- изражавају *комуникативне функције  у оквиру теме 

- стичу и примењују *знања о језику  у оквиру теме 

*  Комуникативне функције 

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 
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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 изражавањеслагања и неслагања 

17. Тражење и давање дозволе 

18. Исказивање честитки 

19. Исказивање препоруке 

20. Изражавање хитности и обавезности 

21. Исказивање сумње и несигурности 

* Знања о језику 

I РЕЧЕНИЦА 

- Сви типови упитних реченица 

- Директна и индиректна питања 

- Индиректни говор: само рецептивно -изјаве са променом глаголских времена 

- Одређене релативне клаузе 

II ИМЕНИЧКА ГРУПА 

1. Члан (Разлике између одређеног и неодређеног члана у ширем контексту)  

2. Именице (Бројиве и небројиве именице)  

3. Заменички облици  -заменице  -  детерминатори 

 4. Придеви  (Обновити компарацију придева) 

 5. Бројеви  (Обновити просте и редне бројеве ) 

III ГЛАГОЛСКАГРУПА 

1. Глаголи 

- Обновити разлику у употреби  Present Simple, Present Continuous; Past Simple, Past Continuous  

- Обновити све употребе Present Perfect  

- Past perfect  

- Used to 

- Обновити и утврдити начине за изражавање будућности, планова у будућности (going to, will)  

- Модални глаголи: should, must, will, may, might  

- Пасивне конструкције – садашње и прошло време – the Present Simple, Past Simple (продуктивно и рецептивно),  
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- Present perfect passive (рецептивно) 

      2 . Предлози, најчешћи предлози за оријентацију у времену и простору. 

      3. Кондиционал први и други (и рецептивно и продуктвно) 

Задаци: 

Оперативни задаци на нивоу језичких вештина  

СЛУШАЊЕ   Оспособљавање ученика за разумевање усменог говора. 

ЧИТАЊЕ   Оспособљавање ученика за функционално читање и разумевање различитих, узрасно и садржајно примерених врста текстова ради 

информисања, извршавања упутстава и остварења естетског доживљаја (читање ради личног задовољства). 

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

ПИСАЊЕ   Оспособљавање ученика за писање краћих текстова различитог садржаја. 

СОЦИОКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА   Стицање и овладавање социокултурним компетенцијама неопходним за писану и усмену употребу 

језика. 

МЕДИЈАЦИЈА И ПРЕВОЂЕЊЕ   У ситуацији када посредује између особа (вршњака или одраслих) које не могу да се споразумевају, у 

неформалним ситуацијама, сажимајући и делом преводећи,  ученик може да користи  усмену медијацију или писану медијацију и превођење. 

Активности наставника: 

-  Даје упутства и објашњења ученицима, бележи и благовремено обавештава ученике о њиховом напретку. 

Активности ученика: 

- Разуме разговетан говор или краћи текст о теми. 

- Учествује у разговору о теми. 

- Може да напише или каже кратке одговоре на питања из дате теме. 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  по 

теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. 
Животне приче и 

догађаји  

2.СТ.1.5.2 

2.СТ.2.5.2 

2.СТ.1.4.2 

2.СТ.2.4.2 

2.СТ.1.2.5 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.1.4 

Ученик ће на крају  уводног часа бити упознат са 

начином рада и уџбеницима које ће користити. 

На крају наставне теме ученик ће бити у стању да: 

опише нечији изглед, разуме чланак о различитим 

идеалима лепоте у различитим деловима света, 

говори о идеалима лепоте и моди, препозна и 

употреби граматичке јединице: present simple and 

Српски језик и 

књижевност 

20 10 10 
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2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.4.4 

continuous, verb patterns, примени знање стечено на 

часовима на конкретним примерима кроз вежбу, уз 

помоћ модела напише неформално писмо. 

Ученик ће бити у стању да: на основу урађене 

контролне вежбе сагледа у којој мери је савладао 

наставне јединице обрађене и утврђене на  

претходним часовима. 

2. 
Свакодневни живот 

младих 

2.СТ.1.5.2 

2.СТ.2.5.2 

2.СТ.1.4.2 

2.СТ.2.4.2 

2.СТ.1.2.5 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.1.4 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.4.4 

На крају наставне теме ученик ће бити у стању да: 

разуме текст о путовањима, говори о путовањима, 

препозна и употреби граматичке јединице:narrative 

tenses, used to and would, примени знање стечено 

на часовима на конкретним примерима кроз 

вежбу, уз помоћ модела напише причу о путовању. 

Ученик ће бити у стању да: на основу урађеног 

писменог задатка сагледа у којој мери је савладао 

наставне јединице обрађене и утврђене на  

претходним часовима, на основу урађене исправке 

писменог задатка сагледа грешке које је правио и 

научи оно што није знао. 

На крају наставне теме ученик ће бити у стању да: 

разуме текст о срећи, говори о срећи и срећном 

животу, препозна и употреби граматичке јединице: 

past simple and present perfect, present perfect 

continuous, примени знање стечено на часовима на 

конкретним примерима кроз вежбу, уз помоћ 

модела напише писмо пријатељу. 

Српски језик и 

књижевност 

19 8 11 

3. Друштво и породица 

2.СТ.1.5.2 

2.СТ.2.5.2 

2.СТ.1.4.2 

2.СТ.2.4.2 

2.СТ.1.2.5 

2.СТ.1.3.7 

Ученик ће бити у стању да: на основу урађеног 

писменог задатка сагледа у којој мери је савладао 

наставне јединице обрађене и утврђене на  

претходним часовима, на основу урађене исправке 

писменог задатка сагледа грешке које је правио и 

научи оно што није знао. 

Српски језик и 

књижевност 

15 6 9 
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2.СТ.1.1.4 

2.СТ.1.3.7 

2.СТ.1.4.4 

На крају наставне теме ученик ће бити у стању да: 

разуме текст о бандама тинејџера, говори о 

бандама, препозна и употреби граматичке 

јединице: first and second conditional, modals of 

obligation, prohibition and permission, should and 

ought to, примени знање стечено на часовима на 

конкретним примерима кроз вежбу, уз помоћ 

модела напише писмо редакцији у коме говори о 

свом мишљењу о чланку које је прочитао у тим 

новинама.. 

Ученик ће бити у стању да: на основу урађене 

контролне вежбе сагледа у којој мери је савладао 

наставне јединице обрађене и утврђене на  

претходним часовима. 

Ученик ће бити у стању да: сагледа у којој мери је 

савладао наставне јединице обрађене и утврђене 

на  претходним часовима. 

4. Језик струке 

2.СТ.2.2.5 

2.СТ.2.5.2 

2.СТ.2.3.5 

 

Ученик ће бити у стању да: прочита и преведе 

текстове о својој струци, одговори на питања о 

текстoвима обрађеним на  часовима чија је тема 

језик струке, преприча текстове, употреби речи 

везане за језик струке у конкретним примерима. 

Српски језик и 

књижевност 

8 4 4 

Начини 

оцењивања 

усменим путем, контролна 

вежба, писмени задатак, 

посматрање активности на часу 

Укупно: 62 28 34 
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Образовни стандарди: 

 

• 2.СТ.1.5.2Саставља кратке, разумљиве реченице користећи једноставне језичке структуре. 

• 2.СТ.2.5.2Правилно разуме и користи већи број сложенијих језичких структура. 

• 2.СТ.1.4.2 Пише приватно писмо о аспектима из свакодневног живота (нпр. Описује људе, догађаје, места, осећања). 

• 2.СТ.2.4.2 У приватној преписци, тражи или преноси информације, износи лични став и аргументе 

• 2.СТ.1.2.5 Разуме кратке адаптиране одломке књижевних дела, и друге поједностављене текстове који се односе на 

цивилизацијске тековине, културу и обичаје свог и других народа. 

• 2.СТ.1.3.7 Излаже једноставне, блиске садржаје у вези са културом и традицијом свог и других народа. 

• 2.СТ.1.1.4Схвата смисао прилагођеног аудио и видео записа у вези с темама из свакодневног живота (стандардни говор, 

разговетни изговор и спор ритам излагања 

• 2.СТ.1.4.4 Пише једноставне текстове према моделу, уз помоћ илустрација, табела, слика, графикона, детаљних 

упутстава. 

• 2.СТ.2.2.5 Проналази специфичне појединости у дужем тексту са претежно сложеним структурама, у коме се износе 

мишљења, аргументи и критике(нпр. новински чланци и стручни текстови). 

• 2.СТ.2.3.5 Излаже већ припремљену презентацију о темама из свог окружења или струке. 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

 

1. слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом који чита наставник или који ученици чују са звучих записа;. 

2. рад у паровима, малим и великим групама (мини-дијалози, игра по улогама, симулације,  итд.); 

3. мануалне активности (израда паноа, презентација, зидних новина, постера за учионицу или родитеље и сл.); 

4. дебате и дискусије примерене узрасту (дебате представљају унапред припремљене аргументоване монологе са ограниченим трајањем, док 

су дискусије спонтаније и неприпремљене интеракције на одређену тему); 
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Образовни профил:Електромеханичар за термичке и расхладне урећаје 

Предмет: Физичко васпитање 

Разред: Трећи 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи  62   62 

Недељни  2   2 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ:  

наставе програма по избору ученика - 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);  

Задаци: Задаци наставе физичког васпитања су: 

- 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.  

Ученици се на основу својих способности и интереса опредељују за један спорт у коме се обучавају, усавршавају и развијају своје стваралаштво 

током целе школске године. 

То могу да буду предложене спортске гране и други спортови за које ученици покажу интерес.Да би се избор остварио, свака школа је дужна да 

обезбеди просторне и друге услове за реализацију бар четири спорта. 

На почетку сваке школске године наставничко веће, на предлог стручног већа наставника физичког васпитања, утврђује спортове за који ученици 

те школе могу да се определе. 

Активности наставника: 

Уупознаје ученике са циљевима и исходима наставе / учења, планом рада и начинима оцењивања; даје информације о наставној јединици, 

демонстрира је, прати вежбање ученика, континуирано прати њихов рад и напредак и оцењује их , организује групна такмичења ученика 
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Активности ученика:  

Прате  усмено излагање наставника, прате презентовање градива и демонстрацију наставних јединица, вежбају, постављају питања, 

демонстрирају савладано градиво, учествују у групним такмичењима 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  по 

теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. 

РИТМИЧКА 

ГИМНАСТИКА И 

НАРОДНИ ПЛЕСОВИ  

 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- мења корак галопом у свим правцима, полкин корак, 

далеко високи скок, "маказице".  

- покреће тела у месту и у кретању без реквизита и са 

реквизитима, користећи при томе различиту 

динамику, ритам и темпо.  

- примени савладане технике естетског покрета и 

кретања у кратким саставима.  

- Познаје најмање  пет народних плесова. 

Екологија, 

биологија 

20 2 18 

2. 

СПОРТСКА ИГРА ПО 

ИЗБОРУ 

-рукомет 

-фудбал 

-кошарка 

-одбојка 

 

 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- 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 

Екологија, 

биологија 

42 2 40 
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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 активностимаи 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 којме вежба, 

рекреира се и бави се спортом, што преноси у 

свакодневни живот 

Начини 

оцењивања 

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.  

Укупно: 62 4 58 
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Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

 

Програм физичког васпитања је наставак програма физичког васпитања у основној школи, с тим што је усмерен на још интензивније остваривање 

индивидуалних и друштвених потреба у области физичке културе. Ради тога, овај програм заснован је на индивидуализацији процеса физичког 

васпитања:  

- обезбеђује повезивање знања са животом и праксом и каснијим опредељењима ученика;  

- заснован је на изборној настави за коју се ученици определе према свом афинитету и потребама;  

- обавезује школу на остваривање одређених задатака у овој области.  

 

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА  

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 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;  

мерење и тестирање;  

практична настава.  

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  
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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, 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 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 (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).  
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Образовни профил: Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје 

Предмет: Математика 

Разред: Трећи 

Службени гласник РС-Просветни гласник:11/2013 

 

Годишњи и недељни фонд часова   

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 62 / / / 62 

Недељни 2 / / / 2 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ наставе математике је да ученици усвојезнања,развијувештине, формирају ставове потребне за схватање појава и законитости у природи, 

решавање разноврсних задатака из струке и свакодневног живота, наставак математичког образовања и самообразовања и развијање личности 

ученика. 

Задаци наставе математике су: 

- 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 простори разумевање узајамних односа геометријских фигура 

- Развијање систематичности, уредности, прецизности, темељности, истрајности, критичности у раду; 

- Оспособљавање за примену стечених знања како у математици тако и у осталим предметима; 

- Формирање математичке културе која подразумева свест о универзалности и примени математике и математичког начина мишљења; 

- Развијање способности потребних за решавање проблема и нових ситуација у процесу рада и свакодневном животу. 

Активности наставника: 

- редовно пратити рад и залагање ученика на часу, 

- водити рачуна о индивидуализацији приступу ученику, 

- подстицати ученике да опажају, примењују, препознају, упоређују, изводе закључке,  повезују знања са другим областима и другим 

предметима, решавају проблеме, практично примењују омогућити подстицајну средину за рад и учење, 

- охрабрује, помаже и подстиче ученике, 

- инсистирати на систематичности у раду и поштовању принципа и правила рада, 
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- инсистирати на практичној примени стечених знања, 

- оцењивањем мотивисати ученике за учење, 

- оцењивањем проценити ниво постигнућа ученика. 

Активности ученика: 

- активан приступ при излагању новог градива и изради задатака на часу, 

- практична примена стечених знања, 

- активно учешће у раду, 

- самопроцењивање напретка, 

- навести очекиване активности ученика с обзиром на тему ( запажа, упоређује, примењује, повезује, решава проблем, организује, 

повезује знања са другим областима, ослања се на претходно искуство.... ). 

 

Ред. 

број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 

Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1 ПОЛИЕДРИ  

2.МА.1.2.2. 

2.МА.1.2.3. 

2.МА.2.2.2. 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

-објасни шта је полиедар; 

-објасни како настају призма, пирамида и 

зарубљена пирамида ; 

-примени одговарајуће формуле и израчунава 

површине и запремине полиедара; 

-уочи равне пресеке призме, пирамиде и зарубљене 

пирамиде и израчуна њихове површине; 

-израчуна површину и запремину сложеног тела; 

Стручни 

предмети 

Физика, 

хемија 

15 5 10 

2 ОБРТНА ТЕЛА 
2.МА.1.2.3. 

2.MA.2.2.2. 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

-објасни како настају ваљак, купа, сфера и лопта; 

-примени одговарајуће формуле и израчуна 

површине и запремине обртних тела; 

-реши једноставнији проблемски задатак са 

описаним и/или уписаним телом. 

Стручни  

предмети 
11 4 7 
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3 
АНАЛИТИЧКА 

ГЕОМЕТРИЈА  

2.МА.1.2.4 

2.МА.1.2.5. 

2.МА2.2.3 

2.МА.3.2.3. 

 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

-зна да нацрта Декартов правоугли координатни 

систем и у њему представи тачку; 

-израчуна растојање између две тачке, обим и  

троугла ако су дате координате његових темена; 

-израчуна координате тачке која дели дуж у датој 

размери; 

-израчуна координате средишта страница и 

координате тежишта 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 нормалности и услов паралелности 

две праве; 

-Одреди угао који заклапају две праве  

 - зна дефиницију елипсе и њен канонски облик, 

преведе општи облик једначине круга у канонски; 

-каже какав је положај круга у Декартовом 

координатном систему и колики му је полупречник; 

-испита међусобни положај праве и круга; 

-одреди тангенту круга из задатих услова; 

-зна дефиницију елипсе и њен канонски облик, 

преведе општи облик једначине елипсе у 

екплицитни; 

-каже какав је положај елипсе  у Декартовом 

координатном систему и скицира криву; 

Стручни  

предмети 
21 8 13 
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-одреди тангенту елипсе из задатих услова -

једноставнији примери; 

-зна дефиницију хиперболе и њен канонски облик, 

преведе општи облик једначине хиперболе у 

канонски; 

-каже какав је положај хиперболе  у Декартовом 

координатном систему и скицира криву; 

-одреди тангенту хиперболе из задатих услова, 

једноставнији примери; 

-зна дефиницију параболе и њен канонски облик 

преведе општи облик једначине параболе у 

канонски; 

-каже какав је положај параболе  у Декартовом 

координатном систему; 

-одреди тангенту параболе из задатих 

услова,једноставнији примери. 

4  НИЗОВИ 

2.МА.1.3.1. 

2.МА.2.3.1 

2.МА.2.3.2 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

-препозна низ и уме да га настави (једноставнији 

примери); 

-препозна аритметички низ, зна шта су n и d и како 

се записује општи члан низа; 

-израчуна збир првих n чланова аритметичког низа; 

-препозна геометријски низ, зна шта су n и d и како 

се записује општи члан низа; 

-израчуна збир првих n чланова геометријског низа; 

-дефинише појам граничневредности низа. 

Стручни  

предмети, 

економија 

7 3 4 

7 

ПИСМЕНИ 

ЗАДАЦИ СА 

ИСПРАВКОМ 

   8 / 8 
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Начини 

оцењивања 

1. усмену проверу знања, 

2. писмене задатке, 

3. контроолне вежбе, 

4.посматрање активности на 

часу. 

Укупно: 62 20 42 

 

Образовни стандарди: 

2.МА1.2.2. Израчунава и процењује растојања, обиме и површине геометријских фигура у равни користећи формуле. 

2.МА.1.2.3. Израчунава и процењује површине и запремине геометријских тела у простору, користећи формуле. 

2.МА.2.2.2. Уочава равне пресеке геометријских фигура у простору и рачуна њихову површину. 

2.MA.1.2.4. Користи координатни систем за представљање једноставних геометријских објеката у равни. 

2.МА.1.2.5 Препознаје криве другог реда. 

2.МА.2.2.3 Решава једноставне проблеме користећи једначину праве и криве другог реда. 

2.МА.3.2.3 Решава проблеме користећи једначине кривих другог реда и њихових тангенти у координатном систему. 

2.МА.1.3.1. Препознаје правилност у низу података (аритметички и геометријски низ,...), израчунава чланове који недостају, као и суму коначног 

броја чланова низа. 

2.МА2.3.1 Решава проблеме користећи својства аритметичког и геометријског низа,примењује математичку индукцију и израз за суму 

бесконачног геометријског низа у једноставним  случајевима. 

2.МА2.3.2 Разуме концепт конвергенције низа и израчунава граничну вредност низа у једноставним случајевима. 

Начин остваривања програма :  

Настава се изводи са целим одељењем у учионици . 

Поред обавезних писмених  задатака реализују се и писмене провере знања у облику тестова и контролних вежби.  

У реализацији садржаја програма  

поред традиционалних метода  дијалошка са фронталним  

обликом рада  комбинују се и различите методе активног учења ,учење кроз пажљиво  

конструисане активности, учење кроз рад, извршавање задатака и личну акцију  

која треба да доведе  до постављених исхода на основу којих се врши вредновање рада ученика. 
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Образовни профил: Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје 

Предмет:Грађанско васпитање 

Разред: Трећи 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 37 / / / 37 

Недељни 1 / / / 1 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ:Циљ часа је да се кроз разговор са ученицима покаже како функционише грађанска иницијатива. 

Задаци:изношење предлога грађана 

  -дискусија о предлозима грађана 

  -гласање о предлозима грађана 

 

Ред. 

број 

теме/мо

дула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 

Исходи по наставној 

теми/модулу 
Корелација 

Број 

часова  

по 

теми/мо

дулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1-5 

Демократија и политика 

-Уводни час 

-Демократија и демократско 

одлучивање 

-Грађански живот,политика и власт 

-Ограничена власт 

-Подела власти 

 

Ова тематска целина је 

посвећена појму и култури 

људских права као и улози 

грађана у залагању за 

остваривање тих права 

Социологија 7  

Обрадан

овоггр

адива 
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6-14 

Грађанин и грађанско друштво 

-Појам грађанин/ грађанка 

-Грађанин/грађанке и поштовање  

закона 

-Упознавање са радом локал. власти 

и самоуправе 

-Грађанско и цивилнодруштво 

-Карактеристике цивилног друштва 

-Однос цивилног друштва и државе 

-Грађански активизам за и против 

-Препоставке грађ. друштва 

  Социологија 8  

Обрадан

овоггр

адива 

15-26 

Грађанска и политичка права и право 

на грађ. иницијативу 

-Људска права I 

-Људска права II 

-Грађани моје општине I 

-Грађани моје општине II 

-Грађанска иницијатива 

-Грађанска иницијатива 

(формулисање) 

-Грађанска иницијатива 

(презентација и анализа рада са 

групом) 

-Грађанска иницијатива (формални 

предлог) 

-Скупштина –припреме и заседање 

-Скупштина- заседање 

-Удружења грађана-право на 

самоорганизовање 

-Удружења грађана-упознавање са 

радом локал. удружења 

 

Ова тематска целина је 

посвећена појму и култури 

људских права као и улози 

грађана у залагању за 

остваривање тих права 

Социологија 12   
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26-37 

Планирање конкретне акције 

-Планирање локалне акције-избор 

проблема 

-Планирање локалне акције-кораци у 

планирању 

-Планирање локалне акције-

прикупљање података, форм. Право 

-Планирање локалне акције-план 

надгледања и оцена успеха 

-Планирање локалне акције- 

одређивање циљ.  група, анализа 

окружења и подручја 

-Планирање локалне акције- 

осмишљавање поруке и одабир 

канала комуникације 

-Планирањелокалнеакције-

прикупљањесредстава и 

планактивности 

-Планирање локалне акције- 

припрема за јавну презентацију 

-Планирање локалне акције- јавне 

презентације у школи 

-Шта носим са собом 

   10   

Начини 

оцењивања 
 Укупно: 37   
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Образовни профили: Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје 

Предмет: Верска настава –Православни катихизис 

Разред: Трећи 

Службени гласник РС - Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 37 \ \ \ 37 

Недељни 1 \ \ \ 1 

 

Циљ и задаци предмета 

 

Циљ: наставе у трећем разреду јесте да се ученицима аргументовано предочи да је Исус Христос једини спаситељ створеног света зато што је 

само у његовој личности остварена заједница стварне природе с Богом. 

Задаци: наставе православног катихизиса су да ученици: 

стекну свест о томе да је Тајна Христова циљ стварања света; 

 уоче да је првородни грех променио начин остварења циља због кога је свет створен, али не и сам циљ; 

запазе да се Тајна Христова поистовећује са Литургијом; 

уоче да апостолским прејемством, посредством Духа Светога, преко Литургије и као Литургија, будуће Царство Божије улази у историју; 

запазе разлику између иконографског приказивања распећа и васкрсења Христовог у православној и ренесансној традицији.  

Активности наставника: 

Излаже наставну јединицу усмено, презентује градиво презентацијом, прати рад ученика, припрема наставне материјале, саставља задатке за рад, 

прати рад ученика, процењује њихове активности и постигнућа и оцењује их. 

Активности ученика: 

 

Прате  усмено излагање наставника, прате презентовање градива и наставних јединица, вежбају са припремљених наставних материјала, 

постављају питања ,презентују савладано градиво. 
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Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 

Образовн

и 

стандарди 

Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Увод  

Ученик ће моћи да сагледа садржаје којима 

ће се бавити настава Православног 

катихизиса у току 3. године 

средњошколског образовања; моћи да уочи 

какво предзнање градива Православног 

катихизиса има из обрађеног у претходном 

разреду; бити мотивисан да похађа часове 

православног катихизиса. 

 

1 1 0 

2. 

Христос истинити 

Бог и истинити 

Човек 

 

Ученик ће моћи ће разуме значење израза 

Нови Адам, Месија и Емануил, Логос; моћи 

да изложи зашто је Исус Христос као 

посредник између Бога и човека једини 

Спаситељ света; моћи да у прологу 

Јеванђеља по Јовану укаже на места у 

којима се говори о Богу као Логосу; моћи у 

основним цртама да опише зашто је могуће 

да се у новозаветној Цркви представља Бог; 

моћи да наведе основне разлике између 

слике и иконе. 

Српски језик и 

књижевност 

Историја 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Екологија 

Грађанско 

васпитање 

Физика 

5 4 1 

3. 
Приближило се 

Царство Божје... 
 

Ученик ће моћи да закључи да је Царство 

Божје заједница са Христом; моћи да увиде 

актуелност Христове проповеди; знати да је 

Христова делатност и проповед позив 

свима у Царство Божје; моћи да увиде како 

поуке из Христове проповеди могу да 

примене на сопствени живот 

Српски језик и 

књижевност 

Историја 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Екологија 

Грађанско 

васпитање 

Социологија  

7 5 3 
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Филозофија  

Физика 

4. 
Где је Христос ту 

је и Царство Божје 
 

Ученик ће моћи да повеже догађај 

Преображења са литургијском песмом 

«Видјехом свјет истиниј...»; моћи да разуме 

да је свака заједничка трпеза израз 

заједништва; моћи да разуме да Христос 

Тајном Вечером установљује начин на који 

ће остваривати заједницу са својим 

ученицима у све дане до свршетка века; 

моћи да разуме да сва радост хришћанске 

вере извире из свести о победи над смрћу и 

Христовом сталном присуству; моћи да, 

причешћујући се, доживљава себе као 

учесника Тајне Вечере; моћи да у основим 

цртама изложи смисао Христовог страдања 

и смрти; моћи да објасни да се Христос 

вазноси на небо да би узнео људску 

природу Оцу; моћи да разуме да се Христос 

вазноси на небо да би наша вера у Христа 

била слободна(а не изнуђена); знати да је 

општење са Христом и данас могуће у 

заједници Духа Светога – у Цркви. 

Српски језик и 

књижевност 

Историја 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Екологија 

Грађанско 

васпитање 

Социологија  

Филозофија  

Физика 9 7 2 

5. 
Мој живот у 

Христу 
 

Ученик ће моћи да разуме да покајање 

(преумљење) значи постављање Царства 

Божјег за приоритет живота; моћи да 

разуме да покајање подстиче човека да 

тражи Царство Божје; знати да истински 

однос са Богом не сме бити формалистички; 

бити свестан значаја испуњавања 

Христових заповести у свом животу; 

схватити да се учешћем на Литургији 

Српски језик и 

књижевност 

Историја 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Екологија 

Грађанско 

васпитање 

Социологија  

5 4 1 
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учествује у Царству Божјем Филозофија  

Физика 

6. 
Светотајински 

живот Цркве 
 

Ученик ће моћи на основном нивоу 

да тумачи новозаветна сведочанства 

о значају Крштења; моћи да схвати 

да је Крштење прихватање 

позива на светост; моћи да објасни да 

Миропомазање значи примање дарова 

Светог Духа за служење у Цркви; моћи да 

схвати да су исповест и покајање повратак у 

наручје Очево и заједницу Цркве; знати да 

су службе у Цркви дарови Духа Светога; 

моћи да међусобно разликује различите 

службе у Цркви (епископ, свештеник, 

ђакон, лаик) и увиди њихову повезаност; 

бити свестан да све Тајне свој смисао 

добијају у Литургији. 

Српски језик и 

књижевност 

Историја 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Екологија 

Грађанско 

васпитање 

Социологија  

Филозофија  

Физика 

4 4 0 

7. 
Новозаветна 

ризница 
 

Ученик ће моћи да препозна догађаје из 

историје спасења у Анафори Василија 

Великог; моћи да тумачи молитву Оче наш 

као литургијску молитву; моћи да разуме да 

братска хришћанска љубав своје порекло 

има у примеру Христове љубави; бити 

свестан да хришћанско братољубље 

превазилази крвно и национално порекло; 

моћи да уочи у којој мери је напредовао и 

савладао градиво Православног катихизиса 

3. разреда средње школе. 

Српски језик и 

књижевност 

Историја 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Екологија 

Грађанско 

васпитање 

Социологија  

Филозофија  

Физика 

6 5 1 
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Начини 

оцењивања 

Усмено испитивање,  

писмено испитивање, 

посматрање понашања  

ученика 

                                                                     Укупно: 37 30 7 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

Катихизација (веронаука, изучавање истине вере) јесте литургијска делатност. То значи да је она заједничко дело катихете (вероучитеља) и 

његових ученика. Свака истина вере предаје се и преноси као реалност самога живота, као опис искуства, првенствено као реалност живота у 

Цркви и опис њеног искуства. Нема и не може бити апстрактних истина и аксиома. Катихеза ("веронаука") не постоји ради гомилања података и 

информација или у служби теоретског "знања о вери" него као мистагогија, увођење у праксу живота и отварање могућности да ученик и лично 

усвоји искуство Цркве кроз слободно учешће у њеном животу, првенствено у њеној Литургији. 

Наставни процес ће имати свој пуни смисао и успех заједничким учешћем катихете (вероучитеља) и његових ученика у Литургији и у свим 

облицима и изразима живота у Цркви. 

Катихета (вероучитељ) дужан је да помогне својим ученицима да превазилазе неповерење према другима и да се истовремено ослобађају 

претеране и нездраве заокупљености собом и својим стварним и привидним проблемима. Часови катихизиса (веронауке) биће, следствено, 

усмерени на изграђивање поверења, љубави и заједништва међу ученицима у одељењу и у школи, као и у односу према људима уопште. 

Развијање овакве животне оријентације код ученика биће праћено и неговањем осећања одговорности за животну средину и за природу као 

целину. 

Притом ученици треба да осете да остваривање јединства са другима нипошто не значи опасност по њих, понајмање пак значи укидање личне 

различитости и особености. Напротив: прихватајући једни друге и показујући узајамну љубав, млади - и сви људи - истовремено чувају, поштују 

и унапређују своју и туђу личност, односно личну самосвојност сваког појединца. 

У складу са оваквим циљем наставног процеса, при обради наставних јединица - заступљеној и овде, као и у основној школи, првенствено на 

динамичан начин и дијалошким методом - треба ставити нагласак више на доживљајно, а мање на сазнајно, више на формативно, а мање на 

информативно. Циљ ће бити постигнут ако ученик, уз несебичну и ненаметљиву помоћ свога катихете, открије и себе и друге као непоновљиву 

вредност, а свој животни програм дефинише као трајни подвиг прихватања и поштовање других, стицања поверења и љубави према њима. 

Притом би он спонтано препознао Цркву као простор остваривања личности и заједнице, а једног у Тројици Бога као извор и пуноћу тога датог и 

задатог животно-вредносног програма. 
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Образовни профил: Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје 

Предмет:  Економика и организација предузећа 

Разред: Трећи 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 62 / / / 62 

Недељни 2 / / / 2 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ:   

наставе предмета економика и организација предузећа је стицање знања из организације рада у предузећу, упознавање са економским појмовима, 

правилима и принципима понашања у предузећу, упознавање са основним стандардима из подручја система квалитета.  

 

Задаци: 

 наставе предмета су: 

− стицање знања из области организације рада предузећа; 

− овладавање знањима из области система квалитета; 

− упознавање са одређеним појмовима из области предузетништва и менаџмента; 

− стицање знања о средствима и изворима средстава у предузећу; 

− упознавање са економским принципима пословања; 

− стицање знања из организације производње; 

− упознавање система квалитета и стандардизације у тој области; 

− овладавање знањима о токовима вредности у предузећу, као и трошковима пословања предузећа. 

−  

Активности наставника:  

Да објасни одређену наставну тему и укаже на значај  те теме. 

 



Машинска школа „Радоје Дакић“ 2018 -2022. 

 

 

2109 

Активности ученика:  

Пажљиво праћење и активно укључивање у обрађивање наставне теме. 

 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 

Исходи по 

наставној 

теми/модулу 

Корелација 

Број часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1 Увод    2 2 0 

2 Предузеће   Сви стучни предмети и модули 6 4 2 

3 Средства и извори средстава   Сви стучни предмети и модули 6 4 2 

4 Токови вредности у предузећу   Сви стучни предмети и модули 4 2 2 

5 Трошкови у предузећу   Сви стучни предмети и модули 9 7 2 

6 Резултати пословања   Сви стучни предмети и модули 3 2 1 

7 
Економски принципи 

пословања 
  Сви стучни предмети и модули 7 5 2 

8 Функције предузећа   Сви стучни предмети и модули 8 6 2 

9 Организација производње   Сви стучни предмети и модули 6 5 1 
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10 Основе система квалитета   Сви стучни предмети и модули 8 6 2 

11 
Управљање посебним 

подручјима у предузећу 
  Сви стучни предмети и модули 3 2 1 

Начини 

оцењивања 

Усмено одговарање 

Тестови 
Укупно: 62 45 17 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

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

Облици наставе: Теоријска настава. 

Место реализације наставе: Теоријска настава се реализује у учионици.  

Препоруке за реализацију наставе: Програмски садржаји економике и организације предузећа су организовани у тематске целине за које је  

наведен оријентациони број часова за реализацију. Наставник, при изради оперативних планова, дефинише степен прораде садржаја и динамику 

рада, водећи рачуна да се не наруши целина наставног програма, односно да свака тема добије адекватан простор и да се планирани циљеви и 

задаци предмета остваре. При томе, треба имати у виду да формирање ставова и вредности, као и овладавање вештинама представља 

континуирани процес и резултат је кумулативног дејства целокупних активности на свим часовима што захтева већу партиципацију  ученика, 

различита методска решења, велики број примера и коришћење информација из различитих извора. 

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

треба оспособљавати за: самостално проналажење, систематизовање и коришћење информација из различитих извора (стручна литература, 

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

предмета са свакодневним искуством, садржајима других предмета и др.); тимски рад; самопроцену; презентацију својих радова и групних 

пројеката и ефикасну визуелну, вербалну и писану комуникацију. 

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

информације, а оцењивање ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују 

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

Дозвољено одступање од програма је 20%, али га мора да одобри одговарајући стручни орган школе. 

У УВОДНОМ делу ученици треба да се упознају са основним економским појмовима и категоријама из области економике и организације 

предузећа. Да би приближили ученицима појмове, категорије, појаве, циљеве и задатке економске науке, могуће је извршити корелацију са 

другим наукама и научним дисциплинама. 
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При реализацији поглавља ПРЕДУЗЕЋЕ треба објаснити основне категорије предузећа. Посебно треба указати на типичне карактеристике 

појединих организационих облика предузећа, како би се јасније уочиле њихове специфичности. При томе ученицима давати примере из праксе, да 

би лакше схватили суштину елемената, карактеристика, задатка и врста предузећа. 

Поглавље СРЕДСТВА И ИЗВОРИ СРЕДСТАВА требало би објаснити помоћу илустрација, скица и шема. Пожељно је изабрати предузећа 

из области саобраћаја - железнички, птт, друмски, телекомуникација, производње електричне енергије или неко друго предузеће из непосредне 

производње материјалних добара. У објашњењима нагласити основне разлике у поделама средстава, карактеристикама између основних и 

обртних средстава, специфичностима амортизације, обрачуна амортизације, врстама производних капацитета, изворима средстава и контролом 

коришћења средстава. 

У делу који анализира ТОКОВИ ВРЕДНОСТИ У ПРЕДУЗЕЋУ ученицима треба указати на значај ове теме за успех пословања предузећа. У 

овом делу треба ближе одредити садржину ангажовања средстава, који су њени циљеви и циклуси, као и значај коефицијента ангажовања 

средстава. За успех пословања предузећа један од најважнијих услова је рационално коришћење расположивих ресурса предузећа као и 

коришћење предности тржишта уз избегавање ризика и опасности у окружењу, тј. ефикасност и ефективност пословања. Такође у излагању овог 

поглавља треба извршити ближа повезивања са наредним поглављем, тако што би се наглашавао значај и улога ангажовања средстава у 

функционисању предузећа. 

У делу ТРОШКОВИ У ПРЕДУЗЕЋУ треба истаћи место и значај трошкова за успех пословања предузећа. Посебну важност дати суштини 

успешног пословања (уштеде у појединим врстама утрошака, трошкова и односу према ценама и сл.). Неопходно је нагласити поделу трошкова и 

реаговање трошкова на промену обима производње. У излагању ове материје потребно је користити шеме, цртеже, графиконе и друге начине 

интерпретације који помажу јаснијем разумевању градива. У остваривању резултата пословања предузећа, један од приоритетних задатака је 

тежња да се уз минималне трошкове постигну максимални резултати. Велики број фактора рада, средстава за рад и предмета рада утичу на 

парцијалне економске принципе као што су: продуктивност, економичност и рентабилност. Ученици би из овог поглавља требало да се оспособе 

знањима из ове области и тако науче да на економски начин размишљају о постизању економског успеха помоћу примене различитих економских 

принципа. У остваривању овог дела користити методе и моделе за израчунавање продуктивности, економичности и рентабилности, као и шеме за 

њихово исказивање. 

У делу РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА потребно је навести карактеристике појединих облика исказивања вредности резултата. Посебно треба 

нагласити предности и недостатке појединих врста исказивања резултата и како примена економских принципа може утицати на вредности 

резултата пословања. 

Поглавље ФУНКЦИЈЕ ПРЕДУЗЕЋА представља један од најважнијих делова организације предузеће. У сагледавању организационе 

структуре предузећа и даље се тежи ка подстицању остваривања квалитета пословања предузећа. Поједине функције предузећа као што су 

управљање, руковођење и извршење су од стратешког значаја за успех у пословању. Код секундарних функција посебну пажњу посветити 

планирању, организовању, набавци и продаји. 

Поглавље ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОИЗВОДЊЕ, као најзначајнија функција предузећа, треба детаљније да буде обрађена, како са становишта 

припреме, видова и реализације. 



Машинска школа „Радоје Дакић“ 2018 -2022. 

 

 

2112 

У савременом начину привређивања присутна је тенденција све сложенијих захтева корисника производа у погледу квалитета. Из тих 

разлога формулисани су стандарди система квалитета и упутства која допуњују важеће захтеве квалитета за производ или услугу. Пожељно је 

ученике упознати са важећим стандардима из ове области: њиховим значајем, карактеристикама и применом.  

Поглавље УПРАВЉАЊЕ ПОСЕБНИМ ПОДРУЧЈИМА У ПРЕДУЗЕЋУ обухвата само нека од најважнијих подручја, као што су: набавка, 

продаја, маркетинг, финансије. С обзиром на предвиђени фонд часова, ученици треба да се упознају са основним карактеристикама управљања у 

појединим подручјима. 

Кроз реализацију садржаја програма ЕКОНОМИКЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРЕДУЗЕЋА - наставници треба да презентују и све важеће 

промене, тако да би настава добијала актуелни смисао. Такође, кроз садржаје програма неопходно је да ученици самостално или тимски раде 

примере који се могу илустровано, шематски и графички приказивати из појединих тематских и наставних области, уз пратећу документацију. 

 

 

 

 

Образовни профил: Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје   

Предмет: Електричне машине 

Разред: Трећи 

Службени гласник РС-Просветни гласник: ("Сл. гласник СРС – Просветни гласник", бр. 6/90 и "Сл. гласник РС – Просветни гласник", бр. 4/91, 

7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 

10/2009, 5/2010, 8/2010 - испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015 i 11/2016) 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 62 / / / 62 

Недељни 2 / / / 2 

 

Циљ и задаци предмета 

 

Циљ:  

Циљ наставног предмета електричне машине је стицање знања о електричним машинама потребних за рад и изучавање других стручних 

предмета, овладавање основним оперативним радњама укључења и искључења одређених машина и уређаја као и њиховог ремонта. Коришћење 
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стечених знања за боље разумевање и праћење других предмета где се електричне машине појављују као сегмент у функционисању неког 

система. 

 

Задаци: 

- упознавање поделе електричних машина, улоге, врста и конструктивних делова; 

- овладавање принципима деловања и погонским карактеристикама појединих машина; 

- оспособљавање за правилно руковање електричним машинама; 

- оспособљавање за продубљивање знања из ове области ради даљег стручног усавршавања; 

- стицање навика о личној безбедности и безбедности других особа при раду; 

- стицање навика о исправном односу према опреми и машинама;  

- овладавање вештинама за решавање радних задатака;  

- оспособљавање за коришћење приручника и друге стручне литературе ради ефикаснијег и квалитетнијег обављања послова. 

Активности наставника: 

- Посредовање између ученика и градива ( усмеравање да градиво иде у сусрет ученику, а ученик градиву ); 

- Помоћ у вођењу, и вођење процеса учења; 

- Предавањем , дискусијом и израдом задатака упознати ученике са основним електронским елементима и склоповима; 

- Омогућити ученицима да сами изводе закључке; 

- Подстицати ученике на учење; 

- Инсистирати на систематичности у раду и поштовању принципа и правила рада; 

- Инсистирати на практичној примени стечених знања; 

- Оцењивањем мотивисати ученике за учење; 

- Оцењивањем проценити ниво постигнућа ученика; 

- Идентифовати  напредак у учењу и постигнућима ученика. 

Активности ученика: 

- Мобилисање претходних знања и искустава; 

- Самостално проналажење информација; 

- Уочавање, дефинисање и решавање проблема; 

- Индивидуални рад на текстовима из дате области; 

- Јавно саопштавање о неком садржају;  

- Аргументовано дискутовање о проблему из области; 

- Анализа проблема и слободно размишљање и истраживање о датим проблемима у области. 
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Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Увод  

По завршетку теме ученик ће би- ти у 

стању да 

- зна физичка дејства електричне струје 

- зна Фарадејев закон електромагнетне 

индукције 

- зна какосе проводник са струјом 

понаша у магнетном пољу 

-зна шта је магнетни хистерезис 

Основе 

електротехнике 

физика 

4 3 1 

2. Трансформатори  

- зна основне делове трансформатора 

- објашњава начин рада 

трансформатора 

- познаје радне режиме 

трансформатора 

- зна да нацрта и објасни како се 

повезују трофазни трансформатори 

- зна да објасни зашто се 

трансформатори повезују да раде 

паралелно и који услови при томе 

морају бити испуњени 

Основе 

електротехнике 

физика 

практична настава 

16 10 6 

3. 

Електрично и магнетно 

коло обртних електричних 

машина 

 

- зна шта је индукт,а шта индуктор 

-  зна да објасни Теслин вишефазни 

индуктор.  

Основе 

електротехнике 

физика 

практична настава 

6 4 2 

4. 
Асинхрони мотори 

 
 

- зна да објасни основне делове 

асинхроних мотора 

- објасни како ради асинхрони мотор, 

шта је синхрона брзина, шта је 

Основе 

електротехнике 

физика 

практична настава 

14 9 5 
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клизање 

- зна да нацрта шеме и објасни начине 

пуштања асинхроних мотора у рад  

-зна да објасни начине регулације 

брзине асинхроних мотора 

- објасни рад и пуштање у рад 

једнофазних асинхроних мотора. 

5. Машине једносмерне струје  

- зна да објасни делове машина 

једносмерне струје 

- анализира принцип рада мотора и 

генератора једносмерне струје 

-да наведе врсте генератора и мотора 

једносмерне струје према начину 

побуђивања  

- објасни и нацрта ел. шеме и 

карактеристике појединих генератора 

- објасни и нацрта ел. шеме и 

карактеристике појединих мотора;  

-зна да наведе примену и објасни рад 

посебних мотора једносмерне струје. 

Основе 

електротехнике 

физика 

практична настава 

12 8 4 

6. Синхроне машине  

- зна да објасни делове синхроних 

машина  

- објасни рад синхроних машина 

- да наведе услове за паралелан рад 

синхроних генератора 

- објасни како се изводи 

синхронизација 

- објасни начин рада и примену 

синхроних мотора 

- зна мале синхроне машине.  

Основе 

електротехнике 

физика 

практична настава 

10 6 4 



Машинска школа „Радоје Дакић“ 2018 -2022. 

 

 

2116 

Начини 

оцењивања 

Праћење остварености 

исхода,тестови знања, активност на 

часу, праћење практичног рада, 

самосталног практи- 

чног рада, самостални практични 

рад. 

Укупно: 62 40 22 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

 Програмски садржаји електричних машина су организовани у тематске целине за које је наведен оријентациони број часова за реализацију. 

Теоријске садржаје предмета повезати са практичном наставом. Наставник, при изради оперативних планова, дефинише степен прораде садржаја 

и динамику рада, водећи рачуна да се не наруши целина наставног програма, односно да свака тема добије адекватан простор и да се планирани 

циљеви и задаци предмета остваре. При томе, треба имати у виду да формирање ставова и вредности, као и овладавање вештинама представља 

континуирани процес и резултат је кумулативног дејства целокупних активности на свим часовима што захтева већу партиципацију  ученика, 

различита методска решења, велики број примера и коришћење информација из различитих извора. 

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

треба оспособљавати за: самостално проналажење, систематизовање и коришћење информација из различитих извора (стручна литература, 

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

предмета са свакодневним искуством, садржајима других предмета и др.); тимски рад; самопроцену; презентацију својих радова и групних 

пројеката и ефикасну визуелну, вербалну и писану комуникацију. 

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

информације, а оцењивање ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују 

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

Стечена знања су теоретска али су веома битна ученицима у практичном раду и стручном оспособљавању. 

Пожељно је пратити редослед тема да буде онакав какав је дат програмом. 

Приликом излагања градива ослонити се на законе проучене у основама електротехнике. 

При обради сваке нове наставне јединице обавезно користити очигледна наставна средства: скице, шеме, макете, саставне делове 

електричних машина и слично. 

Код обраде градива о Теслином вишефазном индуктору предност треба дати физичком објашњењу и графичкој представи. 

У обради градива појединих врста мотора обратити пажњу на: прикључивање на мрежу, заштиту од кратког споја и преоптерећења, 

пуштање у рад и регулисање брзине. 

После сваке наставне теме детаљније обрадити карактеристичне кварове и њихово отклањање. Посебно проучити кварове једнофазних 

трансформатора, асинхроних машина и машина једносмерне струје. 

Одступање од програма може да буде до 20% али мора да га одобри стручни орган школе.  
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Образовни профил: Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје 

Предмет: Електротермички урађаји 

Разред: Трећи 

Службени гласник РС-Просветни гласник: ("Сл. гласник СРС – Просветни гласник", бр. 6/90 и "Сл. гласник РС – Просветни гласник", бр. 4/91, 

7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 

10/2009, 5/2010, 8/2010 - испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015 i 11/2016) 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 62 / / / 62 

Недељни 2 / / / 2 

 

Циљ и задаци предмета 

Циљ:  

Циљ наставног предмета електротермички уређаји је стицање знања о електротермичким апаратима и уређајима неопходним за обављање 

практичног рада и стицање одређених вештина.  

Задаци: 

- упознавање начина преноса топлоте,  

- овладавање поступцима мерења и регулације температуре; 

- упознавање са материјалима за конструкцију електротермичких уређаја; 

- упознавање са принципима рада појединих елемената електротермичких уређаја 

- овладавање начинима испитивања уређаја уз коришћење техничке документације; 

- упознавање са конструкцијом и принципима рада електротермичких уређаја и правилним коришћењем техничке документације; 

- стицање навика за самостално праћење стручне литературе,  

- овладавање вештинама за самостално одржавање и поправке електротермичких уређаја. 

Активности наставника: 

- Посредовање између ученика и градива ( усмеравање да градиво иде у сусрет ученику, а ученик градиву ); 

- Помоћ у вођењу, и вођење процеса учења; 

- Предавањем , дискусијом и израдом задатака упознати ученике са основним електронским елементима и склоповима; 
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- Омогућити ученицима да сами изводе закључке; 

- Подстицати ученике на учење; 

- Инсистирати на систематичности у раду и поштовању принципа и правила рада; 

- Инсистирати на практичној примени стечених знања; 

- Оцењивањем мотивисати ученике за учење; 

- Оцењивањем проценити ниво постигнућа ученика; 

- Идентифовати  напредак у учењу и постигнућима ученика. 

Активности ученика: 

- Мобилисање претходних знања и искустава; 

- Самостално проналажење информација; 

- Уочавање, дефинисање и решавање проблема; 

- Индивидуални рад на текстовима из дате области; 

- Јавно саопштавање о неком садржају;  

- Аргументовано дискутовање о проблему из области; 

- Анализа проблема и слободно размишљање и истраживање о датим проблемима у области. 

 

Ред. 

број 

теме/мо

дула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  

по теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Увод  

По завршетку теме ученик ће бити у стању да 

- наведе начине преноса топлоте       - зна шта 

су грејачи и како се повезују  

-зна шта су термички прекидачи 

Основе 

електротехнике 

Електричне 

инсталације 

2 1 1 

2. 

Прикључак 

електротермичких уређаја и 

електричних пећи на 

дистрибутивну мрежу 

 
- зна како се повезују термички уређаји на 

дистрибутивну мрежу 

Основе 

електротехнике 

Електричне 

инсталације 

2 1 1 

3. 
Електрични уређаји и 

апарати у домаћинству 
 

- зна основне делове и објасни како ради 

електрични решо 

- зна основне делове и објасни како ради 

електрична пегла  

Основе 

електротехнике 

физика 

58 40 18 
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- зна основне делове и објасни како ради 

електрична грејалица, фен за косу, усисивач 

- зна основне делове и објасни како ради 

електрични бојлер 

- зна основне делове и објасни како ради ТА 

пећ 

- зна основне делове и објасни како ради 

машина за прање веша 

- зна основне делове и објасни како ради 

машина за прање посуђа 

-зна да препозна основне кварове код свих 

уређаја и на који начин их треба отклонити 

Начини 

оцењивања 

Праћење остварености 

исхода,тестови знања, активност на 

часу, праћење практичног рада, 

самосталног практи- 

чног рада, самостални практични 

рад. 

Укупно: 62 42 20 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

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

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

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

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

групних пројеката и ефикасну визуелну, вербалну и писану комуникацију. 

 Пожељно је пратити редослед тема дат у програму.  

У уводном делу дати посебан нагласак на пренос топлоте, електропроводне и електроотпорне материјале и мерење температуре. 

Приликом обраде градива ослонити се на законе проучене у основама електротехнике и електричним инсталацијама. При излагању сваке 

нове наставне јединице обавезно користити очигледна наставна средства: скице, шеме, макете, саставне делове електротермичких уређаја. 

Код обраде градива посебну пажњу посветити следећем: односу топлоте и електричне енергије, преносу топлоте, мерењу и регулацији 

температуре. 
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При обради градива код појединих врста електротермичких уређаја пажњу посветити улози, принципу рада, електричним шемама, 

конструктивним елементима, кваровима и њиховом отклањању, као и упућивању ученика на стручну литературу за даље самостално учење и 

детаљније проучавање проблематике. 

Препоручује се да се при обради градива примењује следећи редослед активности: 

− Увод - дефинисање електротермичког материјала или уређаја; 

− Опште карактеристике; 

− Захтеви који се траже од материјала или уређаја; 

− Карактеристични кварови; 

− Начин отклањања кварова. 

 

 

 

 

Образовни профил: Електромеханичар за расхадне и термичке уређаје 

Предмет: Расхладни уређаји 

Разред: трећи 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Теоријска настава Вежбе Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи 93    93 

Недељни 3    3 

 

Циљ и задаци предмета  

Циљ наставног предмета расхладни уређаји је стицање знања о расхладним уређајима неопходним за обављање практичног рада и стицање 

одређених вештина.  

Задаци наставе предмета су: 

− упознавање са материјалима у техници хлађења; 

− упознавање са принципом хлађења, принципом рада расхладних уређаја и принципом рада делова расхладне инсталације; 



Машинска школа „Радоје Дакић“ 2018 -2022. 

 

 

2121 

− упознавање са електричном опремом и уређајима за заштиту на расхладним уређајима; 

− овладавање вештинама испитивања, пуштања у рад и коришћења техничке документације расхладних уређаја; 

− упознавање са прописима и стандардима из области расхладне технике. 

Активности наставника: 

Излаже наставну јединицу усмено, презентује градиво презентацијом, демонстрира, прати рад ученика, модерира рад ученика, припрема наставне 

материјале, саставља задатке за рад, прати рад ученика, процењује њихове активности и постигнућа и оцењује их. 

Активности ученика: 

Прате  усмено излагање наставника, прате презентовање градива и демонстрацију наставних јединица, вежбају са припремљених наставних 

материјала, постављају питања, демонстрирају савладано градиво. 

 

Ред. 

број 

теме/мо

дула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 

Исходи по наставној 

теми/модулу 
Корелација 

Број 

часова  по 

теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1. Увод у технику хлађења  

По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да: 

Зна ознаке и симболе у техници 

хлађења. Притисак и мерење 

притиска. Температуру и мерење 

температуре. Зависност притиска 

и температуре. 

ОЕТ, Физика, механика, 

технологија материјала и 

техничко цртање 

4 2 2 

2. Измена топлоте и механички рад   

По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да: 

- зна измену топлоте 

провођењем, измену топлоте 

преношењем, измену топлоте 

зрачењем, комбиновану измену 

топлоте, Карноов рад и Карноов 

кружни процес. 

ОЕТ, Физика, механика, 

технологија материјала и 

техничко цртање 

5 2 3 
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3. Радне материје у техници хлађења .  

По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да: 

Познаје расхладне материје за 

компресорске расхладне машине, 

таблице расхладних средстава - 

особине и намена. Упоређује 

особине расхладних средстава. 

Зна шта је засићено стање 

расхладних средстава 

ОЕТ, Физика, механика, 

технологија материјала и 

техничко цртање 

4 2 2 

4. Принципи хлађења .  

По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да: 

Зна принципе хлађења., 

Охлађивање на бази промене 

агрегатног стања, охлађивање 

ширењем, пригушивањем, 

отапањем, испаравањем и 

сублимацијом 

ОЕТ, Физика, механика, 

технологија материјала и 

техничко цртање 

5 2 3 

5. 
Врсте уређаја за хлађење са 

упрошћеним шемама  
 

По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да: 

Чита и црта шеме, зна принцип 

рада компресорске расхладне 

инсталације и каскадне везе 

компресора. 

ОЕТ, Физика, механика, 

технологија материјала и 

техничко цртање 

6 3 3 

6. Компресори   

По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да: 

- зна улогу и значај компресора у 

расхладним системима., 

регулацију расхладног капацитета, 

клипни компресор основне 

елементе и рад клипног 

компресора. Мембранске 

компресоре. Ротационе 

ОЕТ, Физика, механика, 

технологија материјала и 

техничко цртање 

9 4 5 
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компресоре. Двостепени 

компресоре и двостепену 

компресију  

7. Кондензатори   

По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да:  

-зна улогу и значај кондензатора 

у расхладној техници, водом 

хлађене кондензаторе,  

кондензаторе са ваздушним 

хлађењем, кондензаторе хлађене 

водом и ваздухом. 

ОЕТ, Физика, механика, 

технологија материјала и 

техничко цртање 

8 4 4 

8. Испаривачи   

По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да: 

Зна улогу и значај испаривача у 

расхладној инсталацији, 

Испариваче за хлађење течности, 

испариваче за хлађење ваздуха, 

измењиваче топлоте 

ОЕТ, Физика, механика, 

технологија материјала и 

техничко цртање 

5 2 3 

9. 
Вентили и њихова улога у расхладним 

инсталацијама  
 

По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да: 

Зна улогу изначај регулационих 

вентила, зауставних вентила, 

сигурносних и неповратних 

вентила. 

ОЕТ, Физика, механика, 

технологија материјала и 

техничко цртање 

4 2 2 

10. 
Допунски елементи у расхладним 

инсталацијама 
 

По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да: 

Зна улогу одвајача уља, ваздуха и 

течности, скупљача течности и 

сушача гаса, цевовода и изолација. 

ОЕТ, Физика, механика, 

технологија материјала и 

техничко цртање 

2 1 1 
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11. 
Аутоматска контрола и регулација у 

расхладним инсталацијама  
 

По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да: 

Саглда  основне појмове 

аутоматике, и  капиларну цев као 

пригушни елемент, аутоматски 

експанзиони вентил, термостатски 

експанзиони вентил, магнетни 

вентил, термостати, пресостати, 

хумидостати. 

ОЕТ, Физика, механика, 

технологија материјала и 

техничко цртање 

8 4 4 

12. 
Електромотори у расхладним 

системима  
 

По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да:  

Зна улогу и значај електромотора 

у расхладним системима. 

Једнофазни асинхрони мотор. 

Трофазни асинхрони мотор. 

Заштиту електромотора. 

Електромоторни погон. 

ОЕТ, Физика, механика, 

технологија материјала и 

техничко цртање 

6 3 3 

13. 

Кућни фрижидери, замрзивачи, клима 

уређаји, комерцијални расхладни 

уређаји и топлотне пумпе  

 

По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да:  

Зна својства и принцип рада., 

испитивање исправности рада и 

отклањање кварова, руковање 

расхладним средствима и њихова 

употреба, припрему и 

вакуумирање инсталације. 

пуњење инсталације расхладним 

средством. употребу 

инструмената, уређаја и прибора 

за поправку и одржавање. 

ОЕТ, Физика, механика, 

технологија материјала и 

техничко цртање 

14 7 7 

14. Електричне шеме .  

По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да: 

Црта и чита електричне шеме 

ОЕТ, Физика, механика, 

технологија материјала и 

техничко цртање 

4 2 2 
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кућног компресорског хладњака, 

електричну шему собног 

климатизера електричну шему 

кућног замрзивача рлектричну 

шему расхладне витрине 

15. 

Кварови појединих елемената 

расхладне инсталације и њихово 

отклањање  

 

 

По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да:Отклони  

кварове, зна карактеристична 

мерна места, кварове компресора 

и њихово отклањање, кварове 

кондензатора и испаривача и 

њихово отклањање, кварове у 

раду аутоматике и њихово 

отклањање, кварове због 

присуства влаге, ваздуха, уља, 

нечистоће и мањка расхладног 

средства. 

ОЕТ, Физика, механика, 

технологија материјала и 

техничко цртање 

9 4 5 

Начини 

оцењивања 

Праћење остварености исхода,тестови 

знања, активност на часу, праћење 

практичног рада, самосталног практи- 

чног рада, самостални практични рад 

Укупно: 93 44 49 

 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

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

Облици наставе: Теоријска настава. 

Место реализације наставе: Теоријска настава се реализује у кабинету за електротермију. 

Препоруке за реализацију наставе: Програмски садржаји расхладних уређаја су организовани у тематске целине за које је наведен оријентациони 

број часова за реализацију. Теоријске садржаје предмета повезати са практичном наставом. Наставник, при изради оперативних планова, 

дефинише степен прораде садржаја и динамику рада, водећи рачуна да се не наруши целина наставног програма, односно да свака тема добије 

адекватан простор и да се планирани циљеви и задаци предмета остваре. При томе, треба имати у виду да формирање ставова и вредности, као и 

овладавање вештинама представља континуирани процес и резултат је кумулативног дејства целокупних активности на свим часовима што 

захтева већу партиципацију  ученика, различита методска решења, велики број примера и коришћење информација из различитих извора. 
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Садржаје програма је неопходно реализовати савременим наставним методама и средствима. У оквиру сваке програмске целине, ученике треба 

оспособљавати за: самостално проналажење, систематизовање и коришћење информација из различитих извора (стручна литература, интернет, 

часописи, уџбеници); визуелно опажање, поређење и успостављање веза између различитих садржаја (нпр. повезивање са садржајима предмета: 

физика, основе електротехнике, електротермички уређаји, електричне инсталације, електрична мерења, практична настава у електроници у 

другом разреду. Уводити тимски рад; самопроцену; презентацију својих радова и групних пројеката и ефикасну визуелну, вербалну и писану 

комуникацију. 

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

информације, а оцењивање ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују 

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

Проверу знања вршити усмено и писмено јер је неопходно да се ученици навикну на оба вида изражавања. 

Стечена знања су теоретска али су веома битна ученицима у практичном раду и стручном оспособљавању. 

Пожељно је пратити редослед тема дат програмом. 

При обради сваке наставне јединице, користити очигледна наставна средства: скице, шеме, макете и саставне делове расхладних уређаја. 

Темељно обрадити радне материје у техници хлађења и принципе хлађења. Код радних материја скренути пажњу на оне које су опасне по 

здравље и животну средину и на мере предострожности при раду и одлагање опасних материја. Ученици треба добро да схвате принцип рада 

расхладног циклуса, да се упознају са температурама, притисцима и агрегатним стањима у појединим деловима расхладног система. Детаљно 

обрадити мерење температуре и притиска. Клипни компресор треба детаљно урадити, а остале врсте компресора начелно. 

Више пажње посветити аутоматској контроли и регулацији у расхладној техници, уз упоређивање старих и нових решења. 

Део градива: електромотори у расхладним системима обрадити ослањајући се на градиво из наставног предмета електричне машине. 

Кварове и отклањање кварова сваког појединачног елемента расхладне инсталације треба обрадити после детаљног упознавања принципа рада. 

Након тога кварове проучити у склопу осталих делова, са уочавањем њихове међузависности. Теорију овог дела треба повезати са практичним 

делом наставе. 

Одступање од програма може да буде до 20% али мора да га одобри стручни орган школе. 

 обухвата најзначајније врсте и поступке обраде метала (ручне и машинске). Као стручни предмет, заузима значајно место у формирању структуре 

ширих знања и појмова у области на којој се заснива металопрерађивачка индустрија и машиноградња. Знања стечена из предмета: механика, 

физике, технологија материјала и техничког цртања представљају битну основу за усвајања ових нових садржаја, што треба у настави користити. 

Паралелно са садржајима овог предмета, остварује се настава из стручних предмета који имају са њима додирних тачака. Због тога је веома 

значајно међусобно усклађивање наставе, при чему посебну пажњу треба обратити на практичну наставу. 

Градиво које се обрађује је доста разнолико због чега наставу треба организовати рационално уз примену савремених наставних средстава: алата, 

машина, уређаја, прибора, њихових модела, макета, узорака као и цртежа, схема, каталога произвођача алата и машина, ЈУС стандарда и др. Ово 

обавезује да се настава изводи у посебном кабинету или специјализованој  учионици.  
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Садржаје програма је неопходно реализовати савременим наставним методама и средствима. У оквиру сваке програмске целине, ученике треба 

оспособљавати за: самостално проналажење, систематизовање и коришћење информација из различитих извора (стручна литература, интернет, 

часописи, уџбеници); визуелно опажање, поређење и успостављање веза између различитих садржаја (нпр. повезивање садржаја предмета са 

свакодневним искуством, садржајима других предмета и др.); тимски рад; самопроцену ; презентацију својих радова и групних пројеката и 

ефикасну визуелну, вербалну и писану комуникацију. Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност  је добра прилика 

за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба 

оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак  у остваривању задатака предмета, као и напредак других ученика уз 

одговарајућу аргументацију . 

 

 

 

 

Образовни профил:  Електромеханичар за расхадне и термичке уређаје 

Предмет:Практична настава 

Разред: Трећи 

Службени гласник РС-Просветни гласник: 

 

Годишњи и недељни фонд часова 

Фонд Те   Теоријска настава Вежбе П   Практична настава Блок насатва Укупно 

Годишњи   420 60 480 

Недељни   12  12 

Циљ и задаци предмета 

Циљ: Циљ наставног предмета практична настава је стицањенеопходних знања и одговарајућих вештина које су неопходне за сервисирање и 

одржавање електротермичких и расхладних уређаја, развијање навика за чување здравља и придржавање мера заштите на раду.  

Задаци: 

- упознавање материјала, алата и инструмената који се користе у електротермичкој и расхладној техници; 

- оспособљавање за коришћење алата, инструмената, уређаја и потребног прибора; 

- усвајање одговарајуће стручне терминологије, стандарда и прописа; 

- повезивање теоријских знања образовних програмских садржаја са практичном наставом; 

- развијање радних навика и привикавање на правилан рад појединих операција, као и развијање прецизности, уредности и тачности; 



Машинска школа „Радоје Дакић“ 2018 -2022. 

 

 

2128 

- упућивање ученика да прате и користе савремену литературу из ове области; 

- обучавање за примену заштите на раду 

Активности наставника: 

- Користи каталоге,стручну литературу и правилнике 

- Демонстрирати рад заштитних средстава,прве помоћи. 

- Демонстрирати примену и одржавање алата. 

- Демонстрација рада уређаја повезујући знање из теоретских предмета. 

- Демонстрирати  практичан рад на монтажи и демонтажи делова,читању електричних шема као проналажењу кварова на 

- машинама за прање рубља. 

- Демонстрирати  практичан рад на монтажи и демонтажи делова,читању електричних шема као проналажењу кварова на машинама ѕа 

сушење рубља. 

- Демонстрирати  практичан рад на монтажи и демонтажи делова,читању електричних шема као проналажењу кварова на 

- Машинама за прање суђа. 

- Демонстрирати рад са бакарним цевима. 

- Демонстрирати тврдо лемљење   бакарних цеви. 

- Демонстрирати  практичан рад на монтажи и демонтажи делова,читању електричних шема као проналажењу кварова на 

- куђним компресорским уређајима. 

- Демонстрирати  практичан рад на монтажи и демонтажи делова,читању електричних шема као проналажењу кварова на 

- комерцијалним расхладним уређајима. 

- Демонстрирати  практичан рад на монтажи и демонтажи делова,читању електричних шема као проналажењу кварова на 

- Климама. 

- Демонстрирање рада на терм.уређајима и уређајима са ел.моторима,њиховим ел,шемама,начином функционисања,монтажом,демонтажом 

делова,као и проналажењем грешака и кварова. 

Активности ученика: 

- Усвајање знања, као развијање вештина при извођењу практичних вежби 

Ред. број 

теме/ 

модула 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Образовни 

стандарди 
Исходи по наставној теми/модулу Корелација 

Број 

часова  по 

теми/ 

модулу 

Број часова 

Обрада 

Остали 

типови 

часова 

1 Увод   

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да се: 

-придржава прописа заштите на раду 

 

6 3 3 
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-реагује адекватно у случају 

опасности 

2 Машине за прање рубља  

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да се: 

открије ток грешке и замени 

неисправан део на машинама за 

прање рубља у домаћинству 

Електротермички уређаји  

електричне машине 

електричне инсталације, 

електрична мерења, 

електроника 

48 6 40 

3 Машине за сушење рубља  

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да се: 

открије ток грешке и замени 

неисправан део на машинама за 

сушење веша у домаћинству 

Електротермички уређаји 

електричне машине 

електричне инсталације, 

електрична мерења, 

електроника 

18 3 15 

4 Машине за прање суђа  

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да се: 

открије ток грешке и замени 

неисправан део на машинама за 

прање суђа у домаћинству 

Електротермички уређаји 

електричне машине 

електричне инсталације, 

електрична мерења, 

електроника 

30 5 25 

5 
Основни материјали у 

расхладној техници  
 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да се:препоѕна и користи 

различите врсте материјала 

Расхладни уређаји 

6 1 5 

6 
Елементи компресорских 

расхладних уређаја  
 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да :зна место и улогу елемената 

компресорских расхладних уређаја 

Расхладни уређаји 

електричне машине 

 
30 5 25 

7 

Инструменти и алат за 

сервисирање расхладних 

уређаја  

 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да се:правилно користи 

инструменте и алате за сервисирање 

расхладних уређаја 

Расхладни уређаји 

Електрична мерења 
12 2 10 

8 

Аутоматска контрола и 

регулација у расхладним 

уређајима  

 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да се:препознаје,открива 

грешку,демонтира и монтира делове 

за аутоматску контролу у расхладним 

Расхладни уређаји 

електричне инсталације, 

електрична мерења, 

електроника 

36 6 30 
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уређајима , 

9 
Електрична опрема за 

расхладне уређаје  
 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да се: 

препознаје,открива грешку,демонтира 

и монтира делове електришне опреме 

у расхладним уређајима 

Расхладни уређаји 

електричне инсталације, 

електрична мерења, 

електроника 

30 5 25 

10 
Лемљење бакарних цеви и 

профила  
 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да се: 

Самостално  тврдо леми бакарне цеви 

и профиле 

 

18 3 15 

11 

Компресорски расхладни 

уређаји у домаћинству 

(фрижидери, замрзивачи, 

комбиновани фрижидери)  

 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да се: 

открије ток грешке и замени 

неисправан део на машинама за 

прање суђа у домаћинству 

Расхладни уређаји  

електричне машине 

електричне инсталације, 

електрична мерења, 

електроника 

60 12 48 

12 Клима уређаји   

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да се: 

открије ток грешке и замени 

неисправан део на машинама за 

прање суђа у домаћинству 

Расхладни уређаји 

електричне машине 

42 7 35 

13 

Комерцијални расхладни 

уређаји (расхладне 

витрине, хладњаче, 

ледомати)  

 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да се: 

открије ток грешке и замени 

неисправан део на машинама за 

прање суђа у домаћинству 

Расхладни уређаји 

електричне машине 

електричне инсталације, 

електрична мерења, 

електроника 

36 6 30 

14 
Одржавање и сервисирање 

електротермичких уређаја  
 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да се: 

Одржава и сервисира 

електротермичке уређаје 

Електротермички уређаји 

електричне инсталације, 

електрична мерења, 

електроника 

10  10 
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15 

Одржавање и сервисирање 

машина за прање и 

сушење рубља  

 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да се: 

Одржава и сервисира машине за 

прање и сушење рубља 

Електротермички уређаји 

електричне машине 

електричне инсталације, 

електрична мерења, 

електроника 

15  15 

16 
Одржавање и сервисирање 

машина за прање суђа  
 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да се: 

Одржава и сервисира машине за 

прање суђа 

Електротермички уређаји 

електричне машине 

електричне инсталације, 

електрична мерења, 

електроника 

10  10 

17 

Рад на сервисирању 

компресорских 

расхладних уређаја у 

домаћинству  

 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да се: 

Одржава и сервисира кућне 

фрижидере и замрзиваче 

Расхладни уређаји 

електричне инсталације, 

електрична мерења, 

електроника 

20  20 

18 

Рад на монтажи и 

сервисирању клима 

уређаја  

 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да се: 

Одржава и сервисира,монтира клима 

уређаје 

Расхладни уређаји 

електричне машине 

електричне инсталације, 

електрична мерења, 

електроника 

15  15 

19 

Рад на монтажи и 

сервисирању 

комерцијалних 

расхладних уређаја и 

хладњача  

 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да се: 

Одржава и сервисира,монтира 

комерцијалне расхладне уређаје 

Расхладни уређаји 

електричне машине 

електричне инсталације, 

електрична мерења, 

електроника 

20  20 

Начини 

оцењивања 

1.праћење остварености исхода 

2праћење практичног рада 

3.тест практичних вечтина 

4.активност на часу 

                                                                     Укупно: 462 64 398 

Начин остваривања програма ( УПУТСТВО) 

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

Облици наставе: Настава се реализује кроз практичне вежбе 
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Место реализације наставе:Кабинет/радионица за практичну наставу на припремљеним вежбама,специјализоване радионице у радним 

организацијама,. 

Подела одељења на групе: Приликом реализације практичне наставе одељење се дели на две групе. Блок настава на крају школске године се 

реализује у специјализованим сервисима и  предузећима.регистрованим за обављање делатности. 

Препоруке за реализацију наставе:На почетку наставе урадити проверу нивоа знања и вештина ученика, која треба да послуже као оријентир 

за организацију и евентуалну индивидуализацију наставе. 

У уводном делу двочаса наставник истиче циљ и задатке одговарајуће наставне јединице, затим реализује теоријски део неопходан за 

практични рад ученика у кабинету. Уводни део двочаса, у зависности од садржаја наставне јединице, може да траје највише 30 минута. Након 

тога организовати активност која, у зависности од теме, подстиче изградњу практичних вештина, анализу, критичко мишљење, 

интердисциплинарно повезивање. Активност треба да, поред практичног рада, укључује и повезивање садржаја различитих наставних предмета 

(нпр. електричне инсталације, електрична мерења, електроника, електротермички уређаји у другом разреду као и електричне машине, 

електротермички уређаји и расхладни уређаји у трећем разреду), тема и области са којима се сусрећу изван школе. Активности осмислити тако да 

повећавају мотивацију за практичан рад и учење и подстичу формирање ставова, уверења и система вредности у вези са развојем креативности, 

способности вредновања и самовредновања. 

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

треба оспособљавати за: самостално проналажење, систематизовање и коришћење информација из различитих извора (стручна литература, 

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

предмета са свакодневним искуством, садржајима других предмета и др.); тимски рад; самопроцену; презентацију својих радова и групних 

пројеката и ефикасну визуелну, вербалну и писану комуникацију. 

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

информације, а оцењивање ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују 

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

Програм лемљења реализовати у школској радионици. Ученици треба да овладају техником лемљења вежбајући на старим уређајима и са 

бакарним цевима. Посебно нагласити упознавање правилне употребе апарата за гасно заваривање, заштите на раду и примене заштитних 

средстава при раду са апаратом за гасно заваривање. 

Рад на уређајима реализовати тако да ученици прво упознају основне делове, њихову улогу, место на уређајима, алат и инструменте за 

поправку. После тога могу да пређу на увежбавање монтаже и демонтаже делова уређаја и повезивање електричних инсталација уз коришћење 

електричних шема. Потребно је да ученик самостално установљава грешке у раду уређаја и отклања их, уз правилан избор резервних делова, 

користећи каталоге, сервисна упутства, електричне шеме. Посебно обрадити прикључење и монтажу нових уређаја. Ученицима је потребно 

нагласити све мере заштите примењене за правилан и безбедан рад појединих уређаја као и заштиту на раду код самог сервисирања. 

Рад на монтажи нових уређаја реализовати у сарадњи са одговарајућим радним организацијама.  
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ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ 

 

ПРОГРАМ КАРИЈЕРНОГ  ВОЂЕЊА И САВЕТОВАЊА 

Циљеви: 

- формирање зреле и одговорне личности, способне да доноси добро промишљене и одговорне одлуке о властитој професионалној 

будућности и да их спроводи у дело 

- праћење индивидуалних склоности ученика-омогућавање да сагледа и разуме сопствене циљеве за даљи професионални развој 

- упућивање ученика на употребу теста за професионалну оријентацију ТПО1 

- пружање помоћи ученицима и родитељима у истраживању могућности за даље учење и запошљавање 

- помоћ ученицима при идентификовање, избору и коришћењу бројних информација о професијама, каријери, даљем учењу и образовању и 

формирање сопственог става о томе 

- помоћ при писању радне биографије и разговору са послодавцем 

- пружање информација о занимањима, потребама на тржишту рада, образовним институцијама и пројектима који се реализују 

- реализација радионица у организацији различитих пројеката који се баве каријерним вођењем и саветовањем 

- упознавање ученика са факултетима и школе струковних студија како би се упознали са могућностима и условима даљег школовања. 

У школи постоји Тим за за професионални развој у чијем саставу су наставници и стручни сарадник. Тим прати реализацију и врши евалуацију 

програма. 
 

Планирана активност: Реализатори и носиоци активности: 

 Представљање Тима за каријерно вођење и саветовање Савету родитеља  Члан Тима 

Представљање Тима за каријерно вођење и саветовање Ученичком парламенту Члан Тима 

Организација Сенке на послу Job shadowing Члан Тима, одељењске старешине, директор 
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Планирана активност: Реализатори и носиоци активности: 

Помагање ученицима-спортистима у учењу Сви чланови Тима, Тим за спортске активности, педагог 

Израда online тестова професионалне оријентације http://karijera.bos.rs/testovi/ или 

израда тестова у папирној форми. Упућивање ученика на израду теста за 

професионалну оријентацију ТПО1 

Сви чланови Тима, педагог, одељењске старешине 

Анкетирање ученика завршних разреда о томе којој би презентацији високе школе 

или факултета волели да присуствују 
Сви чланови Тима, одељењске старешине 

Посета школи и раговор са ученицима и наставницима људи који имају успешне 

каријере 
Сви чланови Тима, Наставничко веће, Директор 

Посета Сајму запошљавања у организацији Општине Раковица 
Чланови Тима, Тим за сарадњу са локалном заједницом, 

одељењске старешине завршних разреда 

Посете Сајмовима обазовања 
Сви чланови тима, Ученички парламент, Тим за програм 

културних и слободних активности и уређење сајта  школе 

Организација посета факултета и високих школа  
Сви чланови тима, одељењске старешине завршних разреда, 

директор 

Анкетирање ученика завршних разреда да ли им је потребна помоћ за припремање 

пријемног испита и по потреби организовање припремне наставе из математике за 

упис на факултет 

Чланови тима, одељењске старешине завршних разреда, 

Стручно веће математике, програмирања и информатике 

Сарадња са различитим организацијама и учешће у пројектима који се баве 

каријерним вођењем и саветовањем (Будућност #за5 са огранизацијом Центар Е8 и 

сл.) 

Чланови тима, одељењске старешине завршних разреда 

 

 

http://karijera.bos.rs/testovi/
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ПРОГРАМ БЕЗБЕДНОСТИ  И ЗДРАВЉА НА РАДУ 

 

Програм безбедности и здравља на раду обухвата заједничке активности школе, родитеља и локалне самоуправе, усмерене на развој свести за 

спровођење и унапређивање безбедности и здравља на раду. 

 

У школи постоји Тим за безбедност и здравље на раду у чијем саставу су директор, координатор практичне наставе, секретар, наставник 

практичне наставе. Тим прати реализацију и врши евалуацију програма. 

 

Циљеви: 

- подизање нивоа безбедности ученика и запослених у школи 

- информисање ученика и запослених о законској регулативи која се тиче безбедности и здравља на раду 

- обучити поједине запослене и ученике о пружању прве помоћи 

 

 

Планирана активност: Реализатори и носиоци активности: 

Евидентирање школског правилника о безбедности и заштити на раду Сви чланови Тима, секретар, директорка 

Информисање запослених и ученика о осигурању  Сви чланови Тима 

Анкетирање запослених Сви чланови Тима 

Подношење извештаја на седници Наставничког већа Члан Тима 

Информисање запослених о закону о заштити на раду Секретар 
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Планирана активност: Реализатори и носиоци активности: 

Вођење евиденције о повредама на раду Сви чланови Тима 

Сарадња са локалном заједницом у циљу превенције пожара Директорка, Секретар 

Организација обуке запослених за пружање прве помоћи Директорка 

Организација обуке ученика за пружање прве помоћи у организацији 

Црвеног крста Раковице 
Чланови Тима, Ученички парламет 

 

ПРОГРАМ КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ  

 

Културне активности доприносе проширењу утицаја школе на васпитање ученика и културни развој школског окружења. 

 

Циљеви: 

- упознавање ученика са установама културе 

- упознавање ученика са техничким достигнућима  

- естетски развој ученика 

- развијање вештина тимског рада 

- развијање спортског духа   

- развијање осећања заједништа и припадности 

- подстицање здравих стилова живота  

- упознавање ученика основних школа и шире друштвене заједнице са активностима које школа реализује. 
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У школи постоји Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе који чине наставници. Тим прати реализацију и врши евалуацију 

програма. 
 

Планирана активност: Реализатори и носиоци активности: 

Сарадња са Центром за културу Раковица - организована посета 

ученика позоришним представама, ликовним излижбама, књижевним 

вечерима и другим  културним манифестацијама 

Чланови Тима  

Гостовање КУД „Димитрије Котуровић“  у школи Чланови Тима 

Посете институцијама културе 

- позоришта 

-музеји, 

-ликовне изложбе, 

концерти 

Чланови Тима, одељењске старешине, предметни наставници 

Организовање Светосавске прославе и  спортског турнира  
Чланови Тима, наставник верске наставе, наставници српског језика, наставници 

ликовне и музичке уметности, педагог, директор 

Организација прославе Дана школе 
Чланови Тима,  наставници српског језика, наставници ликовне и музичке 

уметности, педагог, директор 

 Посете сајмовима: 

- књига  

- опреме и средстава за савремену наставу – учила 

-аутомобила 

- технике и техничких достигнућа 

Предметни наставници 

Учешће у сајмовима средњег стручног образовања Чланови Тима 
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Планирана активност: Реализатори и носиоци активности: 

Припрема рекламног материјала Чланови Тима 

Организација промоција школе у основним школама са општина 

Раковица, Вождовац, Чукарица 
Чланови Тима, директор, координатори практичне наставе 

Организација отвореног дана школе   Чланови Тима, директор, координатори практичне наставе, педагог 

Ажурирање сајта школе Чланови Тима, Мирјана Лажетић 

Рад на активностима одржавања сајма образовања у простору наше 

школе 
Чланови Тима, директор, координатори практичне наставе, педагог 

Учествовање на Раковачком Карневалу Чланови Тима и ученици 
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ПРОГРАМ ИЗЛЕТА И ЕКСКУРЗИЈА  

 

СТРУЧНЕ ЕКСКУРЗИЈЕ,  ФАКУЛТАТИВНИ ИЗЛЕТИ; 

ФАКУЛТАТИВНИ ИЗЛЕТ : уколико се не реализује вишедневна екскурзија може да се понуди једнодневни излет уз сагласност родитеља. 

У школи постоји Тим за планирање излета и екскурзија који чине наставници. Тим прати реализацију и врши евалуацију програма. 

Циљ екскурзије: 

Циљ екскурзије је непосредно упознавање појава и односа у природној и друштвеној средини, упознавање културног наслеђа и привредних 

достигнућа која су у вези са делатношћу школе.  

Задаци екскурзије: 

• проучавање објекта и феномена у природи; 

• уочавање узрочно-последичних односа у конкретним природним и друштвеним условима; 

• развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика; 

• упознавање начина живота и рада људи појединих крајева; 

• развијање позитивног односа према  националним, културним и естетским вредностима, спортским потребама и навикама, позитивним 

социјалним односима, као и схватање значаја здравља и здравих стилова живота; 

• подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја. 

Садржаји екскурзије: 

Садржаји екскурзије остварују се на основу наставног плана и програма образовно-васпитног рада и саставни су део годишњег програма рада 

школе. 
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Програм екскурзије: 

Тим за планирање излета и екскурзија  у сарадњи са  одељењским  и стручним већима школе предлаже програм екскурзије, који достављају 

наставничком већу, ради разматрања и доношења. 

Екскурзија може да се изведе ако је савет родитеља дао сагласност на програм и цену екскурзије и избор агенције. 

Програм екскурзије садржи:  

• образовно-васпитне циљеве и задатке;  

• садржаје којима се постављени циљеви остварују;  

• планирани обухват ученика;  

• носиоце предвиђених садржаја и активности;  

• трајање;  

• путне правце; 

• техничку организацију ; 

• начин финансирања. 

Извођење екскурзије: 

Носиоци припреме, организације и извођења програма екскурзије су чланови Тима за планирање излета и екскурзија у сарадњи са  директором  

школе, стручним вођом, одељењским старешинама. Стручног вођу путовања одређује директор школе. 

Тим за планирање излета и екскурзија у сардањи са одељењским старешинама обезбеђује организационо-техничке услове за извођење путовања и 

координира остваривање садржаја и активности предвиђених програмом екскурзије, стара се о безбедности и понашању ученика. 

Тим за планирање излета и екскурзија припрема и спроводи програм који се односи на остваривање постављених образовно-васпитних циљева и 

задатака и одговарајућих садржаја.  

Стручни вођа путовања бира се из реда наставника који остварују наставни план и програм. Изузетно, ако се екскурзија организује за највише две 

групе ученика, стручни вођа пута може бити и одељењски старешина или други наставник. 
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Услови за извођење екскурзије: 

Екскурзија се организује и изводи, уз претходну писмену сагласност родитеља, по правилу за најмање 60% ученика истог разреда, уколико су 

створени услови за остваривање циљева и задатака. Изузетно, екскурзија може да се организује ако писмену сагласност да најмање 60% родитеља 

ученика одељења. 

Извођење екскурзије за ученике истог разреда организује се са истим садржајем, по правилу истовремено. 

Ако нису испуњени наведени услови, директор школе обуставља извођење екскурзије. 

Припрема и извођење екскурзије: 

Путни правци, објекти, манифестације, крајеви и предели одређују се у складу са циљем и задацима путовања. Екскурзија се, по правилу, изводи 

у оквиру државних граница. 

Изузетно, за ученике трећег и четвртог разреда, екскурзија може да се организује у иностранству. 

Екскурзија може да траје: 

• за ученике првог разреда - до три дана; 

• за ученике другог разреда - до пет дана; 

• за ученике трећег и четвртог разреда - до пет наставних дана. 
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ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ 

 

У школи постоји Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе који чине наставници. Тим прати реализацију и врши евалуацију 

програма. 
 

Планирана активност: Реализатори и носиоци активности: 

 

Сарадња са организацијом Erasmus и  спровођење програма које нуди 

ова организација, а који су у духу потреба наше школе 

Чланови Тима 

Сарадња са Giz-ом- Реализација програма дуалног 

образовања/аплицирање за пројекте и праћење активности 

Чланови Тима 

Сајмови образовања - Међународне смотре машинских и 

електротехничких школа-иновације у образовању 

Чланови Тима 

Сарадња са другим школама- Успостављање контаката, прављење 

акционог плана; стручна и спортска  повезаност међу школама   

Чланови Тима 

Сарадња са локалном самоуправом око капиталних инвестиција- 

Локална самоуправа путем капиталних инвестиција омогућава да се 

простор између две школе одржава, прилагођава потребама школа 

Чланови Тима 
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ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ СПОРТА 

 

Циљеви: 

- развој и практиковање здравих стилова живота 

- развијање свести о важности сопственог здравља и безбедности 

- неговање и развој физичких способности  

- подстицање сарадње са основним и средњим школама на територији општине Раковица 

- значај и развој колективног духа 

-  жеља за очувањем традиционалних вредности другарства и колектива 

 

Наставници који чине Стручно веће физичког васпитања планирају, реализују и врши евалуацију програма. 
 

 

Сарадња са интерресорном комисијом 

Чланови Тима 

Иницирање заједничких спортских активности- На предлог школе, 

учесници турнира би били ученици, професори и запослени у локалној 

самоуправи, а сав приход би био намењен у хуманитарне сврхе 

Чланови Тима 

Заједничко обележавање и прослављање значајних датума и јубилеја 

Чланови Тима 
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Планирана активност: Реализатори и носиоци активности: 

Турнир у малом фудбалу за ученике првог разреда Чланови Тима  

Посета спортско рекреативном центру Кошутњак 

Чланови Тима 

Сајам спорта „Спорт је закон“ 
Чланови Тима 

Школска, општинска, градска и регионална такмичења из одбојке и 

стоног тениса 

Чланови Тима 

Школска, општинска, градска и регионална такмичења из кошарке, малог 

фудбала и атлетике 

Чланови Тима 

Спортска такмичења у оквиру обележавања школске славе  

Чланови Тима 

Београдски маратон 
Чланови Тима 

Традиционални турнир у малом фудбалу МШ „Радоје Дакић“. 
Чланови Тима 

Традиционални турнир у баскету  М.Ш „Радоје Дакић“ 
Чланови Тима 
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ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

 

Принципи на којима се заснива овај програм односе се на основна људска права, а то су: 

- право на живот и здравље, 

- право на здраву животну средину, 

- право на здраву воду, ваздух, земљиште и светлост, 

- право на здраву храну, 

- право на одсуство буке и зрачења, 

- право на заштиту биљног и животињског света. 

 

Циљ: 

- унапређење здравља и квалитета живота ученика у школи и ван ње 

- јачање и развој свести о значају здраве животне средине и одрживог развоја  

- јачање свести о о очувању и унапређењу природних ресурса 

- уређење школског дворишта 

- јачање колективног духа („Дрво генерације“) 

 

У школи постоји Тим за заштиту здравља и животне средине који чине наставници. Тим прати реализацију и врши евалуацију програма. 
 

 

Планирана активност: Реализатори и носиоци активности: 

Обележавање Светског дана без аутомобила (22. Септембар) Одељењске старешине са ученицима, чланови Тима 

Обележавање Светског дана здраве хране (16. октобар) Одељењске старешине са ученицима, чланови Тима 
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Планирана активност: Реализатори и носиоци активности: 

Обележавање Светског дана борбе против дијабетеса (14. новембар) Лекар из ДЗ „ Раковица“ са ученицима, чланови Тима 

Обележавање Светског дана еколошког покрета (17. новембар) Чланови Тима 

Обележавање Светског дана борбе против сиде (1. децембар) Лекар из ДЗ „ Раковица“ са ученицима, чланови Тима 

Садња дрвета у „ Парку генерација“ Одељењске старешине са ученицима завршних разреда, чланови Тима 

Обележавање Светског дана здравља (7. април) Одељењске старешине са ученицима 

Обележавање Светског дана заштите природе (11. април) Чланови Тима са ученицима 

Обележавање Светског дана рециклаже (17. мај) Чланови Тима са ученицима завршних разреда 
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Планирана активност: Реализатори и носиоци активности: 

Обележавање светског дана борбе против пушења (31. мај) Лекар из ДЗ „ Раковица“ са ученицима, Чланови Тима 

Наставак сарадње са удружењем „ Чеп за хендикеп“ Чланови Тима 

Прикупљање отпада за рециклажу Сви чланови тима, ученици и запослени 

 

ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ, ДОДАТНЕ И ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ  

 

 
У школи се реализује допунска, додатна и припремна настава у складу са потребама ученика и интересовањима.  

Циљ додатног рада јесте да омогући обдареним и талентованим ученицима да прошире и продубе своја знања и вештине из неких наставних 

области и предмета у складу са својим интересовањима, способностима, склоностима, као и да подстиче ученике на самосталан рад, развој 

логичког, стваралачког и критичког мишљења. Задаци су:  

- задовољавање индивидуалних особености ученика – склоности, интересовања, способности за учење;  

- подстицање индивидуалног развоја ученика;  

- проширивање и продубљивање обима и садржаја појединих предмета за које ученици показују интересовања и способности;  

- груписање ученика према способностима и интересовањима, чиме се стварају услови за индивидуализацију додатног рада.  

 

Садржаји додатног рада полазе од редовног плана и програма, али се сходно интересовањима и потребама ученика проширују, продубљују и 

допуњују новим садржајима одређених наука. Самим тим, садржаји додатног рада су индивидуализовани како у односу на ученика, тако и у 
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односу на наставника. Програм додатног рада се планира и организује у оквиру недељног распореда часова образовно-васпитног рада. Треба 

настојати да се према могућностима додатни рад организује пре или после редовне наставе, у супротној смени. 

 

У школи се организује  допунски рад за ученике по следећим критеријумима:  

-  ако је ученик дуже оправдано одсуствовао са наставе;  

- ако је ученик прешао из неке друге школе са неусклађеним наставним планом и програмом;  

- за ученике са разним сметњама (последице болести, смрти у породици, разне психичке и физичке сметње) као и за ученике који су имали 

потешкоћа да савладају градиво на редовној настави;  

У допунској настави најчешће се примењују индивидуални и групни облици. У школи се организује припремна настава за све ученике одељења 

четвртог разреда као припрема за матурски испит (5% од укупног броја У часова), као и за ученике који су упућени на полагање поправних и 

разредних испита. 

 

Наставници који изводе допунску, додатну и припремну наставу израђују план рада допунске и додатне наставе, као и распоред рада пре почетка 

реализације ове наставе. 

Допунска, додатна и припремна настава изводе се према утврђеном распореду. Распоред одржавања допунске, додатне и припремне наставе је 

истакнут на огласној табли Школе. 
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СМЕРНИЦЕ ЗА ПРИЛАГОЂАВАЊЕ И ПРУЖАЊЕ ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ 

Ученику коме услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, тешкоћа у учењу, ризика од раног напуштања школовања и других разлога школа 

обезбеђује додатну подршку у образовању и васпитању тако што обезбеђује отклањање комуникацијских препрека, прилагођавања начина 

остваривања школског програма и доношење индивидуалног образовног плана. 

Право на прилагођен и обогаћен начин образовања по ИОП-у има и ученик са изузетним способностима који  средње образовање . 

 Ако у поступку праћења напредовања ученика  наставник или стручни сарадник, утврди да ученик не остварује очекиване исходе образовања и 

васпитања или су резултати које ученик остварује значајно изнад нивоа општих и посебних стандарда, приступа се прикупљању података, ради 

формирања неопходне документације за пружање одговарајуће подршке у образовању и васпитању. Наставник, односно стручни сарадник 

прикупља податке из различитих извора (од родитеља, односно старатеља детета или ученика, стручњака ван образовне установе који добро 

познаје ученика, од вршњака и самог детета, односно ученика, на начин на који је то могуће). Медицински налази су, по потреби, саставни део 

документације. На основу прикупљених података израђује се педагошки профил  ученика. Педагошки профил  основ је за планирање 

индивидуализованог начина рада са ученика. Уколико индивидуализован начин рада не доведе до резултата приступа се изради ИОП-а уз 

сагласност родитеља. Предлог за утврђивање права на ИОП може да покрене стручни тим за инклузивно образовање, а на основу процене потреба 

за ИОП-ом коју може да даје наставник, стручни сарадник, или родитељ  ученика. ИОП се израђује према образовним потребама детета, односно 

ученика и може да буде: 1) по прилагођеном програму у коме се прецизно планира циљ пружања подршке која се односи на прилагођавање и 

обогаћивање простора и услова у којима се учи, прилагођавање метода рада, уџбеника и наставних средстава током образовно-васпитног процеса; 

активности и њихов распоред као и лица која пружају подршку; 2) по измењеном програму у коме се, осим нведених садржаја прецизно планира 

прилагођавање општих исхода образовања и васпитања, прилагођавање посебних стандарда постигнућа ученика у односу на прописане и 

прилагођавање садржаја за један, више или за све предмете. 3) обогаћен и проширен програм који се примењује за ученике са изузетним 

способностима. Стручни тим за инклузивно образовање предлаже директору чланове тима за пружање додатне подршке ученику.  

Тим за пружање додатне подршке ученику чине: одељенски старешина, предметни наставник, стручни сарадник и родитељ.За доношење ИОП-а 

са измењеним програмом, односно прилагођеним посебним стандардима постигнућа, стручни тим за инклузивно образовање прибавља и 

мишљење интерресорне комисије за процену потреба за додатном образовном, здравственом и социјалном подршком детету и ученику. 

Тим за пружање додатне подршке детету, односно ученику израђује ИОП. У току примене ИОП-а додатну подршку ученику пружају сви чланови 

Тима за додатну подршку  и стручни тим за инклузивно образовање, као и остали чланови одељењског већа. 
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ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ 

 

Циљ: 

- подстицање партнерског односа са родитељима, односно, старатељима ученика 

- укључивање родитеља у активности школе 

- консултовање родитеља у доношењу одлука око безбедоносних, наставних, ваннаставних, организационих и финансијских питања 

 

 
 

Области и садржај сарадње: Облици сарадње: 

Упознавање родитеља са успехом, дисциплином и напредовањем 

ученика 
Родитељски састанци, индивидуални разговори 

Упознавање родитеља са организацијом у школи, планом и програмом 

образовног профила, Правилницима који важе у школи, Распоредом 

отворених врата наставника 

Родитељски састанци, индивидуални разговори, огласна табла, сајт 

Саветодавни рад са родитељима реализују одељењсњки старешина, 

стручни сарадник, помоћници директора и директор 
Индивидуални разговори 

Сарадња са родитељима у оквиру појачаног васпитног рада са 

родитељима ученика који не поштују правила понашања у школи 
Индивидуални разговори, писана комуникација 

Сарадња са родитељима у изради индивидуалног образовног плана с 

обзиром да је родитељ члан тима за пружање додатне подршке  
Индивудуални разговори, састанци Тима за пружање додатне подршке 



Машинска школа „Радоје Дакић“ 2018 -2022. 

 

 

2151 

Области и садржај сарадње: Облици сарадње: 

Сарадња са родитељима у оквиру Савета родитеља и консултовање 

родитеља у вези са свим питањима који су у надлежности Савета 
Седнице Савета родитеља 

Сарадња са родитељима у оквиру Школског одбора и консултовање 

родитеља у вези са свим питањима који су у надлежности Одбора 
Седнице Школског Одбора 

Сарадња са родитељима у оквиру различитих тимова чији су чланови и 

родитељи и консултовање родитеља у вези са свим питањима који су у 

надлежности одређеног Тима 

Седнице Тимова 

Појединачни предлози родитеља који се односе на унапређивање 

васпитно-образовног рада у школи  

Родитељски састанци, индивидуални разговори, састанци органа чији су чланови 

родитељи, писана комуникација 
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ПРОГРАМ  ЗАШТИТЕ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ,  

 НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА И  

ПРОГРАМ ПРЕВЕНЦИЈЕ ДРУГИХ ОБЛИКА РИЗИЧНОГ ПОНАШАЊА  

Специфични циљеви: 

1. Спровођење и неговање климе прихватања, толеранције и уважавања. 

2. Укључивање свих интересних група (ученици, наставници, стручни сарадници, административно и помоћно особље, директор, родитељи, 

старатељи, локална заједница) у доношење и развијање програма превенције. 

3. Подизање нивоа свести свих укључених у живот и рад установе за препознавање насиља, злостављања и занемаривања. 

4. Дефинисање процедура и поступака за заштиту од насиља и реаговања у ситуацијама насиља. 

5. Информисање свих укључених у живот и рад установе о процедурама и поступцима за заштиту од насиља и реаговање у ситуацијама насиља. 

Задаци у области превенције: 

• Упознавање са правном регулативом - Општим и Посебним протоколом  

• Израда Програма за заштиту ученика од насиља  

• Дефинисање улога и одговорности у  примени процедура и поступака  

• Развијање и поштовање различитости и културе понашања у оквиру васпитно-образовних активности  

• Организовање обука за ненасилну комуникацију и конструктивно решавање конфликата  

• Организовање разговора, трибина, представа, изложби о безбедности и заштити ученика од насиља  

• Дефиинисање правила понашања и последица кршења правила  

• Развијање вештина ефикасног реаговања у ситуацијама насиља  

• Умрежавање свих кључних носилаца превенције насиља (савет родитеља, школски одбор, ученички парламент, наставничко веће)  

❖ Превентивне активности које обухватају активности усмерене на изградњу безбедног школског амбијента са све ученике и активности намењене 

ученицима са ризичним понашањем: 

✓ Учење социјалних вештина 

✓ Успостављење дисциплине 

✓ Афирмација пожељног понашања у школи 

✓ Поштовање правила понашања у школи  

✓ Учење вештина самоконтроле 

✓ Појачан васпитно - образовни рад 
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✓ Индивидуални рад на корекцији понашања 

✓ Едукација и укључивање родитеља 

✓ Шира институционална сарадња 

 

Активност Ред. бр. Назив активности Носиоци Временска 

динамика 

Начин праћења Исходи и очекивани ефекти 

П
 Р

 Е
 В

 Е
 Н

 Т
 И

 В
 Н

 Е
  
 А

 К
 Т

 И
 В

 Н
 О

 С
 Т

 И
 

1. Стручно усавршавање 

свих запослених 

Сви запослени у 

школи 

Предвиђена 

програмом 

стручног 

усавршавања 

Програм стручног 

усавршавања 

Наставници и стручни сарадници 

су додатно оснажени на плану 

превенције и интервенције насиља 

2. Слободне активности 

ученика 

Наставници 

задужени за сл. 

активности 

План и програм 

слободних 

активности 

Евиденција о 

одржаним 

активностима; 

дневник слободних 

активности 

Ученици исказују хуманост и 

спремност на волонтерски рад 

3. Упознавање ученика са 

Правилником о васпитно-

дисциплинској 

одговорности, кућним 

редом, правима, 

обавезама  и 

одговорности ученика и 

њихова доследна примена  

Одељењске 

старешине 

На почетку и 

током школске 

године 

Књига евиденције о 

образовно-аспитном 

раду; 

Часови одељењског 

старешине 

Ученици су упознати са правилима 

понашања у школи, правима и 

обавезама ученика и запослених 

4. Развијање добрих односа 

међу ученицима у 

одељењу, јачањем 

кохезивности одељења, 

развијањем емпатије и 

спремности за помоћ 

ученицима лошег 

материјалног стања 

Одељењски 

старешина, 

предметни 

наставници, ђачки 

парламент, 

стручни 

сарадници, 

родитељи 

Током школске 

године 

Евиденција стручних 

сарадника 

Наставник успоставља и одржава 

дисциплину у одељењу у складу са 

договореним правилима; показује 

поштовање према ученицима; 

испољава емпатију према 

ученицима; адекватно реагује на 

међусобно неуважавање ученика; 

даје ученицима могућност да 

постављају питања, дискутују и 

коментаришу на часу 

5.  Превазилажење школског Одељењски Током школске Евиденција стручних Школа примењује поступке којима 
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неуспеха; рад наставника 

и стручног сарадника са 

ученицима који имају 

проблема у учењу као 

један од начина да се 

избегне осипање и 

излагање ризичном 

понашању 

старешина, 

предметни 

наставници, 

стручни 

сарадници, 

родитељи 

године сарадника, 

одељењских 

старешина, 

реализовани часови 

допунске наставе 

прати успешност учења; 

Ученици који прате допунску 

наставу показују напредак у учењу; 

Ученици за које је сачињен ИОП 

остварују напредак у складу са 

циљевима постављеним у плану; 

Наставник користи различите 

методе за мотивисање ученика; 

Стручни сарадник прати 

напредовање ученика који имају 

тешкоће у савладавању градива 

П
 Р

 Е
 В

 Е
 Н

 Т
 И

 В
 Н

 Е
  
 

 А
 К

 Т
 И

 В
 Н

 О
 С

 Т
 И

 

6.  Активно учешће ученика 

у планирању 

превентивних активности 

Одељенски 

старешина, 

ученици, ученички 

парламент 

На почетку и 

током школске 

године 

Евиденција Тима за 

заштиту од насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

Ученици активно учествују у 

планирању превентивних 

активности 

7. Сарадња са другим 

институцијама са циљем 

раног идентификовања 

проблема, потенцијалних 

поремећаја у понашању, 

ризика за појаву насиља 

Стручни сарадник, 

директор школе, 

одељењски 

старешина 

Током школске 

године 

Евиденција Тима за 

заштиту од насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

Оснаживање школе у 

превентивним и интервентним 

активностима  

8. Сарадња са родитељима и 

локалном заједницом  

Стручни 

сарадници, 

директор школе, 

одељењски 

старешина, 

родитељи 

Током школске 

године 

Евиденција Тима за 

заштиту од насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

Родитељи активно учествују у 

превенцији насиља 

9. Активирање рекреативног 

спорта и сарадња (по 

могућности ) са нашим 

врхунским спортистима 

Наставници 

физичког 

васпитања и други  

наставници који то 

желе 

Током школске 

године 

Књига евиденције о 

образовно-аспитном 

раду; евиденција 

осталих облика 

образовно-васпитног 

рада 

 

10. Решавање сукоба мирним 

путем 

Стручни сарадник, 

одељењски 

Током школске 

године 

Евиденција стручних 

сарадника; 

Наставник на конструктиван начин 

успоставља и одржава дисциплину 
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старешина,  евиденција одржаних 

часова одељењског 

старешине 

у складу са договореним 

правилима; 

Ученици су оснажени за решавање 

сукоба ненасилном комуникацијом 11. Унапређивање социјалних 

вештина-активно 

слушање, исказивање 

ставова и осећања; 

самопоштовање-осећај 

властите вредности и 

самопоуздања 

Стручни 

сарадници, 

одељењски 

старешина, 

наставници 

грађанског 

васпитања и 

верске наставе 

Током школске 

године 

Евиденција стручних 

сарадника; 

евиденција одржаних 

часова одељењског 

старешинеКњига 

евиденције о 

образовно-аспитном 

раду 

П
 Р

 Е
 В

 Е
 Н

 Т
 И

 В
 Н

 Е
  

  

А
 К

 Т
 И

 В
 Н

 О
 С

 Т
 И

 

12. Превенција злоупотребе 

психоактивних супстанци 

у циљу промоције 

позитивних вредности и 

спречавања ризичног 

понашања 

Предметни 

наставници, 

одељењски 

старешина, 

ученици, ученички 

парламент, 

локална заједница, 

родитељи 

Током школске 

године 

Евиденција стручних 

сарадника; 

евиденција одржаних 

часова одељењског 

старешине; 

записници; 

Књига евиденције о 

образовно-аспитном 

раду 

Ученици су упознати са 

опасностима и ризицима које 

доносе психоактивне супстанце 

13. Неговање позитивног 

окружења у школи уз 

уважавање и  прихватање 

другог и другачијег 

мишљења 

Сви запослени Током школске 

године 

 Ученици и запослени се осећају 

безбедно у школи. Број ученика 

који су напустили школу је мањи у 

односу на предходну годину 

П
 Р

 Е
 В

 Е
 Н

 Т
 И

 В
 Н

 Е
  
 

 А
 К

 Т
 И

 В
 Н

 О
 С

 Т
 И

 14. Реализација радионице за 

све ученике/ученице 

првог разреда. 

Упознавање са 

Протоколом о заштити 

ученика од насиља, 

занемаривања и 

злостављања. 

Одељењске 

стрешине, чланови 

Тима 

Током школске 

године 

Евиденција часа 

одељењског 

старешине 

 

15. Припремање тема и 

материјала за радионице 

Сви чланови тима, 

одељенске 

Током школске 

године 

Евиденција часа 

одељењског 
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на тему превенције од 

насиља, злостављања и 

занемаривања за све 

ученике/ученице  на 

часовима одељењске 

ѕаједнице и организовање 

састанка са одељенским 

старешинама поводом ове 

активности. 

старешине 

 

старешине 

16. Обележавање 19. 

новембра Међународног 

дана превенције 

злостављања и 

занемаривања деце 

Сви чланови тима 

   

 

 

Активност Ред. бр. Назив активности Носиоци Временска 

динамика 

Начин праћења 

И
 Н

 Т
 Е

 Р
 В

 Е
 Н

 Т
 Н

 Е
  
 

 А
 К

 Т
 В

 Н
 О

 С
 Т

 И
 

14. Сазнање о насиљу 

( директно, индиректно ) 

Запослени у школи и 

ученици који имају 

сазнање о насиљу, 

обавезни су да 

реагују 

Када се насиље 

дешава 

Евиденција Тима за заштиту од насиља, злостављања и 

занемаривања и евиденција о вођеним дисциплинским и 

васпитно-дисциплинским поступцима; Лист за евиденцију 

насилног понашања 

15. Прекидање, заустављање 

насиља 

Запослени у школи и 

ученици који имају 

сазнање о насиљу, 

обавезни су да 

реагују 

Када се насиље 

дешава 

Евиденција Тима за заштиту од насиља, злостављања и 

занемаривања и евиденција о вођеним дисциплинским и 

васпитно-дисциплинским поступцима, евиденција сарадње 

са релевантним институцијама ( МУП, Дом здравља, 

Центар за социјални рад ) 

16. Ученику који трпи 

насиље пружити 

разумевање, поверење и 

сигурност 

Тим за заштиту од 

насиља, злостављања 

и занемаривања, 

одељењски 

старешина, стручни 

Када се насиље 

дешава 

Евиденција Тима за заштиту од насиља, злостављања и 

занемаривања; евиденција одељењског старешине и 

стручног сарадника 
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сарадници, 

родитељи, 

релевантне 

институције 

И
 Н

 Т
 Е

 Р
 В

 Е
 Н

 Т
 Н

 Е
  

 А
 К

 Т
 В

 Н
 О

 С
 Т

 И
 

17. Смиривање ситуације које 

подразумева 

обезбеђивање сигурности 

за ученике, разговор са 

учесницима и 

посматрачима 

Тим за заштиту од 

насиља, злостављања 

и занемаривања, 

одељењски 

старешина, стручни 

сарадници, 

родитељи,  

Када се насиље 

дешава 

Евиденција Тима за заштиту од насиља, злостављања и 

занемаривања;  евиденција одељењског старешине и 

стручног сарадника  

18. Запослени који је 

непосредно реаговао или 

има сазнање о насиљу 

иницира консултације 

Тима за заштиту од 

насиља, злостављања и 

занемаривања 

Запослени који је 

непосредно реаговао 

или има сазнање о 

насиљу 

После 

прекидања 

насиља 

Евиденција Тима за заштиту од насиља, злостављања и 

занемаривања 

19. Консултације унутар 

установе ради процене 

ризика и израде плана 

заштите за све учеснике 

Тим за заштиту од 

насиља, злостављања 

и занемаривања 

После 

прекидања 

насиља 

Евиденција Тима за заштиту од насиља, злостављања и 

занемаривања 

20. Континуирани рад са 

учеником који испољава 

насилно понашање 

одељењски 

старешина, стручни 

сарадници, 

родитељи, 

релевантне 

институције 

После 

прекидања 

насиља 

Евиденција Тима за заштиту од насиља, злостављања и 

занемаривања 
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ПРОГРАМ СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ 

 

 

ФОТО -СЕКЦИЈА  

Секцију воде наставнице Мирјана Лажетић и Јованка Ковачевић 

 

 

ЦИЉ: Фото секција има за циљ развијање креативних и практичних способности које се стичу постепеним овладавaњем основним техничким 

аспекатима фотографије. Користећи ово знање, ученици се оспособљавају да реализују креативне идеје технички коректним фотографским 

сликама. 

 

Садржај програма: Начин остваривања програма: 

Снимање спортских догађаја, организованих ушколи и ван 

школе 
 

Ученици ће пратити сва спортска дешавања у којим учествују ученици 

наше школе, правиће фото и видео записе. 

Обрада фотографија у програму Adobe Photoshop  

-Опсецање и мењање величина слике  

-Претварање малих слика у постере 

-Уклањање ефекта црвених очију 

-Отклањање засенчених подручја 

-Ретуширање лица  

Ученици чланови секције у договореним терминима у информатичком 

кабинету ради ће на обтради и припреми фотографија за штампу у програму 

Adobe Photoshop  

Прављење колекција фотографије на одређену тему 

Ученици, чланови секције ће у сарадњи са школским Тимовима припремати 

фотографије на задате теме. 

Фотографисање значајних датума и догађаја на нивоу школе 

Значајне датуме, Школску славу и дешавања која је прате, Дан школе, 

фотографисаће чланови фото секције , фотографије ће припремити и 

проследити члановима информатичке секције да поставе на сајт школе  
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Израда и уређeње паноа 

У току школске године уређиваће пано фото секције који се налази у холу 

школе, редовно ће ажурирати фотографије на паноу. 

Организовање изложби фотографија; 

 

Организоваће изложбе својих фотографија у холу школе, за значајне датуме  

које школа обележава. 

Учешће на фото конкурсима 

 

У плану је да учествују у фото конкурсима који се организују.  

Сарадња са сродним секцијама у школи и сарадња са 

секцијама других школа и/или ђачких установа 

Чланови фото секције припремаће фото и видео материјал ѕа чланове 

информатичке секције, који они користе да уређују сајт школе, припремају 

филм о школи и рекламни материјал школе 

 

 

 

ИНФОРМАТИЧКА СЕКЦИЈА 

Секцију водe наставницe Мирјана Лажетић и Јованка Ковачевић 

 

 

ЦИЉ: да код ученика развијe интересовање за рачунаре, информатику, руковање рачунарском опремом, повезивање теоријских и практичних 

знања. Ангажманом у овој секцији код ученика се развија техничка култура, информатичка писменост и свестраност 

Садржај програма: Начин остваривања програма: 

Анкетирање полазника и уважавање њихових захтева и 

очекивања 

Чланови секције након што се упознају са планом рада секције попуњавају 

анкету у којој могу да наведу своја очекивања од секције 

Организовање ученика за рад на уређењу школског сајта; 

 
Чланови добијају задужења у вези са радом на одржавању сајта школе 

Прикупљање и ажурирање података за школски сајт; Чланови ће пратити активности у којима учествују ученици школе и школа 
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 уопште, и редовно ажурирати на сајту школе, фотографије ће им 

обезбеђивати ученици чланови фото секције 

Израда филма о школи, видео и фото материјал за филм обезбедиће 

фото секција 

Ученици ће филм правити у рачунарском кабинету у програму Sony Vegas, 

видео и фото материјал за филм обезбедиће фото секција 

Припрема рекламног штампаног материјала школе  

 

Ученици ће припремати рекламни материјал , флајере, плакате, 

банере у програмима  

Adobe Photoshop и Adobe Illustrator, видео и фото материјал за рекламни 

материјал обезбедиће фото секција, а обраду и припрему за штампу ће 

радити чланови фото секције. 

Сарадња са сродним секцијама у школи и сарадња са 

секцијама других школа и/или ђачких установа 

Предвиђена је сарадња са фото секцијом, која ће нам током године 

обезбеђивати фото и видео материјал за ажурирање сајта за израду филма и 

рекламног материјала 

Учешће на информатичким такмичењима 
 

 

-ПРОЈЕКТИ КОЈИ СЕ РЕАЛИЗУЈУ У ШКОЛИ  

У плану је реализација следећих пројеката:ж 

школски пројекти који се планирају и реализују током једне школске године. Носиоци пројектних активности су ученици, наставници и родитељи 

који се укључују у активности у оквиру једног пројекта једне школске године. 

Школа планира укључивање у пројекте које организујују и подржавају образовне институције Републике Србије: 

1. Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

2. Факултети Универзитета у Београду и Републици Србији 

3. Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања 

4. Завод за унапређење квалитета образовања и васпитања 
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Школа планира да се укључи у пројекте које планира и реализује Град Београд и ГО Раковица. 

Поред пројеката у оквиру наше земље школа планира да се укључи у међународне пројекте који се односе на развој стручних 

компетенција ученика и наставника, као и пројекте који ће афирмисати школу и отворити нове могућности за ученике и наставнике. 

 

1. SkillMe  

2. Erasmus -  пошто смо веч укључени у пројекат ове организације , планирамо и даљу сарадњу уз спровођење програма које нуди ова 

организација, а који су у духу потреба наше школе 

3 ГИЗ (Реформа средњег стручног образовања у Србији) 

4. Достигнућа младих 

 

ПРОГРАМ ВАНРЕДНОГ ШКОЛОВАЊА  

 

Циљеви и општи исходи ванредног школовања  

 

Средње образовање ванредних ученика остварује се у складу са циљевима и општим исходима који су дефинисани законом којим се уређују 

основе система образовања и васпитања и Законом о средњем образовању и васпитању.  

 

Нарочити циљеви и општи исходи ванредног школовања су: 

 - развој стручних компетенција неопходних за успешно запошљавање; 

 - стицање свести о важности здравља и безбедности, укључујући и безбедност и здравље на раду; - оспособљавање за решавање проблема, 

комуникацију и тимски рад.  
 

Поред редовног школовања, Школа спроводи и ванредно школовање за све образовне профиле за које се изводи и редовна настава као и за 

образовне профиле који су се школовали у нашој школи током претходних година, а нема их више у редовној настави.Распоред испитних рокова 

за ванредне ученике налази се у Календару образовно-васпитног рада за текућу школску годину. Планирано је шест испитних рокова у току 

школске године и то према унапред утврђеном распореду. 
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Аутори школског програма: 

 

Бојана Стевановић, директор школе 

Марија Јовановић, педагог школе 

Мирјана Лажетић, координатор тима за развој школског програма 

Координатори и чланови стручних већа 

Српски језик и књижевност, 

Математика и информатика, 

Енглески језик 

Друштвених наука 

Физичког васпитања 

Електротехнике и природних наука 

Машинства 

Практичне наставе 
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У Београду, 02.07.2018. 

 

Директор школе             Председник Школског одбора 

Бојана Стевановић        МП     Светлана Миљуш 


