
ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ 
 

 
 
1. ОСТВАРИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА –  ОБЛИЦИ И ТРАЈАЊЕ 
 

 
 

РАЗРЕД 
 

НАСТАВА  
 

ПРАКСА 
 

 
 

УКУПНО 
 

Теоријска настава 
 

Вежбе 
 

Практична настава 
 

Настава у блоку 

I 111 
 

74 
 

   185 

 
 
2.  ЦИЉЕВИ ПРЕДМЕТА  

 
− Стицање основних знања из области електростатике 
− Стицање основних знања из области једносмерних струја 
− Стицање основних знања из области електромагнетизма 
− Оспособљавање ученика за практичну проверу појава и закона из области електротехнике 
 

 
 
3.  НАЗИВ И ТРАЈАЊЕ МОДУЛА 
 
Разред:  први 
 

Ред.бр. НАЗИВ МОДУЛА Трајање модула (часови) 

1. Електростатика 43 
2. Једносмерне струје 96 
3. Електромагнетизам 46 

 
 



4.  ЦИЉЕВИ, ИСХОДИ, ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА 
Назив модула: Електростатика 
Трајање модула: 25 + 18 часова 

ЦИЉЕВИ 
МОДУЛА 

ИСХОДИ МОДУЛА 
По завршетку модула ученик ће 

бити у стању да: 

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ  МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН 
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА 

 
• Стицање 

основних знања 
о појавама у 
електротехници. 
 

• Стицање 
основних знања 
из области 
електростатике. 

 

 
• наводи, прерачунава и 

употребљава јединице; 
• дефинише основна и 

електрична својства материје, 
као и појам електрицитета; 

• објасни појмове: количину 
електрицитета, наелектрисано 
тело;  

• објасни Кулонов закон и 
израчуна силу између два 
наелектрисана тела;  

• објасни и графички прикаже 
вектор поља у некој тачки 
поља; 

• објасни појам потенцијала и 
напона, израчуна потенцијал у 
електричном пољу и напон 
између две тачке; 

• објасни поларизацију и пробој 
диелектрика;  

• објасни појам капацитивности; 
• израчуна капацитивност 

плочастог кондензатора; 
• израчуна еквивалентну 

капацитивност редне, 
паралелне и мешовите везе 
кондензатора; 

• израчуна појединачне напоне 
код редне и мешовите везе 
кондензатора. 

 

ТЕОРИЈА 
• Појам јединица. Међународни 

систем јединица.  
• Структура материје 

(проводници, полупроводници и 
изолатори).  

• Наелектрисано тело (појам и 
количина наелектрисања). 

• Кулонов закон. 
• Електрично поље (графичко 

представљање електричног 
поља, јачина поља усамљеног 
тачкастог наелектрисања, 
хомогено електрично поље, 
вектор електричног поља). 

• Силе у електричном пољу. 
• Електрични потенцијал и 

електрични напон. 
• Рад сила у електричном пољу 
• Поларизација диелектрика.  
• Капацитивност усамљеног 

проводника. 
• Капацитивност кондензатора 

(појам кондензатора, 
капацитивност плочастог 
кондензатора, оптерећивање 
кондензатора, пробој 
диелектрика, врсте 
кондензатора). 

• Везивање кондензатора (редно, 
паралелно и мешовито везивање 
кондензатора). 

На почетку модула ученике упознати са циљевима и 
исходима наставе / учења, планом рада и начинима 
оцењивања. 
 
Облици наставе 
Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 
• теоријска настава (25 часова) 
• вежбе (18 часова) 
 
Подела одељења на групе 
Одељење се дели на 2 групе приликом реализације вежби. 
 
Место реализације наставе 
• Учионица и лабораторија 
 
Препоруке за реализацију наставе 
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 демострацију у лабораторији. 
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 најмање један тест 
знања. 



 
 
 

 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
• праћење остварености исхода 
• тестове знања 
• активност на часу 
• праћење практичног рада  
• самостални практични рад   

 
 
• Оспособљавање 

ученика за 
практичну 
проверу појава 
и закона из 
области 
електростатике. 

 
• демонстрира  понашање 

наелектрисаних тела; 
• демонстрира  пуњење и 

пражњење кондензатора; 
• израчуна и измери 

еквивалентну капацитивност 
веза кондензатора. 

 
 

ВЕЖБЕ 
• Наелектрисано тело 
• Кондензатори, пуњење и 

пражњење  
• Везе кондензатора 
 
 
 
 

 
• 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 трeба да се ураде сва мерења и обраде 
резултати. 

• Где год је могуће, лабораторијска мерења потврдити 
и рачунским путем, или урадити одговарајућу 
симулацију на рачунару. 

• У лабораторији треба да буде довољно радних места 
да за једним радним столом буду два до три ученика.  

• Почетак вежби  усагласити са теоријском наставом 
тако да одговарајуће вежбе следе одмах након обраде 
теоријског градива.  



Назив модула: Једносмерне струје 
Трајање модула: 56 + 40  часова 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 
ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да: 

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ  МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН 
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА 

 
• Стицање основних 

знања о 
елементима 
електричног кола 
и њиховој улози. 
 

• Оспособљавање 
ученика за 
решавање 
електричних кола. 

 
• 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 Први  

Кирхофов закон; 
• дефинише и објасни  Џулов закон; 
• израчуна снагу и рад помоћу Џуловог 

закона; 
• решава проста кола са реалним 

генератором;  
• израчунава снагу генератора и снагу 

пријемника; 
• објасни режиме рада генератора; 
• решава различите везе генератора; 
• дефинише струјни генератор; 
• објасни претварање струјног 

ТЕОРИЈА 
• Појам једносмерне електричне 

струје (дејства електричне 
струје, јачина и густина 
електричне струје). 

• Појам електричног кола и 
његови елементи (електрични 
генератор, електромоторна сила 
генератора, пријемник, прекидач, 
проводници). 

• Отпорници (електрична 
отпорност, отпорност 
проводника, зависност 
отпорности од темепературе,  
електрична проводност).  

• Омов закон (референтни смер 
струје и напона).  

• Мерење струје и напона.  
• Први Кирхофов закон.  
• Џулов закон.  
• Електрични рад и електрична 

снага. Мерење електричне снаге.  
• Решавање простог кола са 

реалним генератором . 
• Снага генератора, снага 

пријемника, коефицијент 
корисног дејства генератора.  

• Режими рада генератора (режим 
празног хода, кратког споја и 
режим максималне корисне 
снаге). 

• Напонски генератор (редна и 
паралелна веза генератора, 

 
На почетку модула ученике упознати са 
циљевима и исходима наставе / учења, планом 
рада и начинима оцењивања. 
 
Облици наставе 
Модул се реализује кроз следеће облике 
наставе: 
• теоријска настава (56 часова) 
• вежбе (40 часова) 
 
Подела одељења на групе 
Одељење се дели на 2 групе приликом 
реализације вежби. 
 
Место реализације наставе 
• Учионица и лабораторија 
 
Препоруке за реализацију наставе 
• 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 неподесна за директну употребу 
претвара у електричну (на пример 
потенцијална енергија воде), затим преноси 
до потрошача и ту се претвара у енергију 



генератора у напонски и обрнуто; 
• израчунава еквивалентну отпорност 

различитих веза отпорника; 
• решава кола помоћу уопштеног 

Омовог закона; 
• дефинише, објасни и примењује 

Други Кирхофов закон; 
• одређује напон између две тачке у 

колу, одређује потенцијале у колу; 
• напише систем једначина за решавање 

сложеног кола; 
• решава сложено коло са две контуре 

директном применом Првог и Другог 
Кирхофовог закона; 

• решава сложена кола претварањем 
струјног генератора у напонски и 
обрнуто. 

     
 

еквивалентни генератор). 
• Струјни генератор (идеалан и 

реалан струјни генератор). 
• Претварање струјног генератора 

у напонски и обрнуто. 
• Везивање отпорника (редно, 

паралелно и мешовито везивање 
отпорника). 

• Уопштени Омов закон 
(решавање кола помоћу 
уопштеног Омовог закона). 

• Други Кирхофов закон (појам 
сложеног електричног кола, 
дефиниција Другог Кирхофовог 
закона, одређивање напона 
између две тачке у колу, 
одређивање потенцијала у колу). 

• Решавање сложених кола 
(директном применом Првог и 
Другог Кирхофовог закона, као и  
претварањем напонског 
генератора у струјни и обрнуто). 

 
 

погодну за коришћење (на пример у 
светлосну и топлотну).  

• Код генератора обрадити и практични 
начин мерења њихове унутрашње 
отпорности.  

• Уз електричне силе у колу увек дати њихов 
смер у односу на смер струје. Дати и смер 
напона на отпорнику.  

• Други Кирхофов закон објаснити  као 
општи закон равнотеже сила и применити 
га на електрично коло или контуру.  

• Приликом обраде овог модула урадити 
велики број задатака.  Код решавања 
сложених кола увежбати писање потребних 
једначина, а за коло за две контуре  решити 
систем до краја. 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. Истаћи да је 
овај начин погодан за тражење једне 
величине.  

• 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 најмање 
два теста, а први писмени задатак 
реализовати пре краја првог полугодишта. 

 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
1. праћење остварености исхода 
2. тестове знања 
3. активност на часу 
4. праћење практичног рада  
5. самостални практични рад     



 
• Оспособљавање 

ученика за 
практично 
проверавање 
појава и закона из 
једносмерних 
струја. 
 

• Оспособљавање 
ученика за мерење 
електричних 
величина. 

 
• покаже дејства електричне струје; 
• измери напон и струју у колу;  
• измери снагу у колу; 
• измери електрични отпор; 
• провери Омов закон; 
• провери Први Кирхофов закон; 
• провери Други Кирхофов закон; 
• измери електромоторну силу, напон 

на отптерећеном генератору и 
унутрашњу отпорност генератора; 

• израчуна и измери еквивалентну 
отпорност различитих веза отпорника; 

• решава просто коло са више 
генератора 

• и провери решења мерењем; 
• решава сложено коло и провери 

решења мерењем. 
 

ВЕЖБЕ 
• Дејства електричне струје 
• Електрично коло 
• Мерење напона и струје 
• Мерење електричног отпора 
• Мерење снаге 
• Зависност отпорности од 

димензија и температуре 
• Омов закон 
• Први Кирхофов закон 
• Други Кирхофов закон 
• Мерења на генераторима 
• Везе отпорника 
 

 
• 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 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.  

• Почетак вежби  усагласити са теоријском 
наставом тако да одговарајуће вежбе следе 
одмах након обраде теоријског градива. 

• Где год је могуће, лабораторијска мерења 
потврдити и рачунским путем, или урадити 
одговарајућу симулацију на рачунару. 

 

 
Назив модула: Електромагнетизам 
Трајање модула: 30 + 16 часова 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 
ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да: 

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ  МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН 
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА 

 
• Стицање 

основних знања из 
области 
електромагнетизм
а. 

 
• објасни појам магнета, магнетног 

поља;  
• графички представи магнетно поље; 
• објасни магнетна својства материје; 
• наведе поделу магнетних и 

феромагнентих материјала; 
• објасни и израчуна магнетну 

индукцију струје у правом 
проводнику и одреди њен смер; 

• објасни магнетну индукцију у навојку 
и намотају и одреди њен смер; 

• објасни магнећење феромагнетних 

ТЕОРИЈА 
• Појам магнетног поља (појам и 

врсте магнета).  
• Графичко представљање 

магнетног поља.  
• Магнетна својства материје 

(магнетна пермеабилност, врсте 
магнетних материјала).  

• Магнетна индукција.  
• Био - Саваров закон (вектор 

магнетне индукције и вектор 
магнетног поља). 

• Амперов закон (магнетно поље 

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

Облици наставе 
Модул се реализује кроз следеће облике 
наставе: 
• теоријска настава (30 часoвa) 
• вежбе (16 часова) 
 

Подела одељења на групе 
Одељење се дели на 2 групе приликом 
реализације вежби. 
 



материјала и магнетни хистерезис; 
• објасни магнетно коло и Кап-

Хопкинсонов закон и израчуна 
величине везане за магнетно коло; 

• објасни и израчуна електромагнетну и 
електродинамичку 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 
једносмерне струје; 

• објасни самоиндукцију и израчуна 
индуктивност намотаја; 

• објасни узајамну индукцију; 
• објасни принцип рада 

трансформатора; 
• објасни вртложне струје; 
• решава задатке. 
 
   
 

праволинијског проводика, 
магнетно поље навојкa и 
намотајa).  

• Магнећење феромагнетних 
материјала.  

• Магнетни хистерезис.  
• Флукс вектора магнетне 

индукције. 
• Магнетно коло. Кап-

Хопкинсонов закон. 
• Електромагнетна сила (појам 

електромагнетне силе, 
одређивање вектора 
електромагнетне силе). 

• Електродинамичка сила ( 
узајамно деловање два 
проводника са струјом, 
одређивање вектора 
електродинамичке силе). 

• Навојак и намотај у магнетном 
пољу. 

• Електромагнетна индукција 
(Фарадејев закон, Ленцово 
правило). 

• Индукована електромоторна 
сила у намотају и 
праволинијском проводнику, 
смер индуковане емс).  

• Електромотор једносмерне 
струје и генератор једносмерне 
струје. 

• Индуктивност кола 
(индуктивност калема, зависност 
индуктивности од броја 
навојака, димензија и језгра). 

• Електромоторна сила 
самоиндукције.  

• Међусобна индукција.  
• Трансформатор. 

Место реализације наставе 
• Учионица и лабораторија 
 
Препоруке за реализацију наставе 
 
• Појам магнетног поља обрадити ослањајући 

се на претходно знање из основне школе. 
По могућности показати његов облик 
помоћу гвоздене пиљевине.  

• Смерове величина у магнетизму 
приказивати помоћу правила десне и леве 
руке или левог и десног завртња.  

• Уз индуковану електромоторну силу дати и 
смер механичке силе која потиче од 
индуковане струје, а уз електромагнетну 
силу објаснити индуковану електромоторну 
силу која се у електромотору назива 
контраелектромоторна сила. 

• 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 рачунски  (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 завршетку овог модула. 
 

 
 
 
 
 
Оцењивање 



• Вртложне струје. 
 

Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
• праћење остварености исхода 
• тестове знања 
• активност на часу 
• праћење практичног рада  
• самостални практични рад    

 
• Оспособљавање 

ученика за 
практично 
проверавање 
појава и закона из 
области 
електромагнетизм
а. 

 

 
• покаже узајамно дејство магнета, 

магнета и меког гвожђа, као и 
електромагнета; 

• измери индуктивност калема; 
• изводи закључке о промени 

индуктивности у зависности од 
промене броја навоја, димензија и 
језгра; 

• покаже примере самоиндукције и 
објасни примере из праксе. 

ВЕЖБЕ 
• Магнети и електромагнети 
• Калемови 
• Самоиндукција 
 
 

 
• 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 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.  

• Почетак вежби  усагласити са теоријском 
наставом тако да одговарајуће вежбе следе 
одмах након обраде теоријског градива. 

• Где год је могуће, лабораторијска мерења 
потврдити и рачунским путем, или урадити 
одговарајућу симулацију на рачунару. 

 
 
 
5. КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА , ОДНОСНО МОДУЛИМА 
– Математика 
– Физика 

 
 



ПРАКТИЧНА НАСТАВА 
 
 
1. ОСТВАРИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА –  ОБЛИЦИ И ТРАЈАЊЕ 
 

 
 

РАЗРЕД 
 

НАСТАВА  
 

ПРАКСА 
 

 
 

УКУПНО 
 

Теоријска настава 
 

Вежбе 
 

Практична настава 
 

Настава у блоку 

I   
 74   74 

 
 
2.  ЦИЉЕВИ ПРЕДМЕТА  

 
− Развијање навика за чување здравља и придржавања мера заштите на раду 
− Оспособљавање ученика за организовање рада и рационално коришћење енергије и материјала 
− Оспособљавање ученика да користе стандарде, нормативе, каталоге и техничко технолошку документацију 
− Оспособљавање ученика да правилно користе уређаје, алат и прибор 
− Оспособљавање ученика да врше машинске и ручне операције на материјалима (обележавање, резање, турпијање, бушење) 
− Оспособљавање ученика да изводе радове у електротехничкој струци (припрема крајева проводника, уградња електронских елемената, монтажа и 

повезивање електротехничког прибора, мерења и испитивања) 
− Развијање одговорности према роковима, квалитету и прецизности у послу 

 
 
3.  НАЗИВ И ТРАЈАЊЕ МОДУЛА 
 
Разред:  први 
 

Ред.бр. НАЗИВ МОДУЛА Трајање модула (часови) 

1. Практична настава у машинству 20 
2. Практична настава у електротехници 54 

 
 



4.  ЦИЉЕВИ, ИСХОДИ, ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА 
Назив модула: Практична настава  у машинству 
Трајање модула: 20 часова 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 
ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик 
ће бити у стању да: 

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ  МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН 
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА 

• Оспособљавање 
ученика за чување 
здравља и 
придржавање мера 
заштите на раду. 
 

• примењује заштитне мере 
од механичких повреда; 

• примењује заштитне мере 
од пожара; 

• користи заштитну опрему. 
 

• Правилник заштите на раду. 
• Мере заштите од пожара. 
• Заштитна опрема. 
 

• Користити закон и правилнике заштите на 
раду 

• Користити правилник о противпожарној 
заштити 

• Демонстрирати употребу заштитне опреме 
• Препоручено време за реализацију ових 

садржаја: 4 часа  
• Оспособљавање 

ученика за правилну 
примену и одржавање 
радионичког алата. 
 

• користи  уређаје за обраду 
материјала; 

• користи алат за 
обележавање; 

• користи мерни алат; 
• користи ручни алат; 
• одржава уређаје и алат; 
• примењује мере заштите на 

раду. 

• Радионички алат. 
• Алат за мерење (метар,  шестари, 

универзално помично мерило, 
микрометар, дубиномер). 

• Примена  и одржавање алата (клешта, 
одвијачи, бургије, бушилице, стеге, 
тестере, турпије, чекићи, кључеви ...). 

• Хигијена рада.                            
• Мере заштите на раду. 

• Користити стручну литературу 
• Користити каталоге произвођача уређаја и 

алата 
• Демонстрирати употребу уређаја и алата 
• Демонстрирати поступак  мерења мерним 

алатима 
• Демонстрирати начин одржавања уређаја и 

алата 
• Препоручено време за реализацију ових 

садржаја: 4 часа 
• Оспособљавање 

ученика за 
организовање рада и 
рационално 
коришћење енергије и 
материјала. 
 

• Оспособљавање 
ученика за извођење 
машинских и ручних 
операција. 

• користи техничко 
технолошко упутство; 

• обележи предмет рада; 
• изведе машинске 

операције; 
• користи основне машинске 

елементе. 
 

• Читање техничко технолошке 
документације. 

• Обележавање материјала. 
• Технолошки поступак при обради 

материјала: сечењем, турпијањем, 
бушењем, савијањем. 

• Основни машински елементи (навоји, 
навртке, подлошке). 
 

• Користити стручну литературу 
• Објаснити како се користи техничко 

технолошка документација 
• Демонстрирати како се правилно обележава 

предмет при обради 
• Демонстрирати како се учвршћује предмет 
• Демонстрирати правилан положај тела и 

правилно вођење алата при обради материјала 
• Објаснити како се остварује организација 

радног места и значај хигијене рада 
• Препоручено време за реализацију ових 

садржаја: 12 часова 
 
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: 
• практична настава (укупно 20 часова) 
• при извођењу практичне наставе одељење се 

дели у две групе  
 
Место реализације наставе 
• радионица 
 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
1. праћење остварености исхода 
2. праћење практичног рада 
3. тест практичних вештина 
4. активност на часу 

 
Назив модула: Практична настава  у електротехници 

Трајање модула: 54 часа 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 
ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће 
бити у стању да: 

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ  МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН 
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА 

• Оспособљавање 
ученика за чување 
здравља и 
придржавања мера 
заштите на раду. 
 

• примењује заштитне мере од 
штетног утицаја електричне 
струје; 

• користи заштитну опрему; 
• пружи прву помоћ 

унесрећеном од удара 
електричне струје. 

• Утицај електричне струје на човека. 
• Мере заштите на раду. 
• Пружање прве помоћи. 
 

• Демонстрирати рад заштитних средстава 
Демонстрирати пружање прве помоћи 

• Препоручено време за реализацију ових 
садржаја: 4 часа  

• Оспособљавање 
ученика за читање 
пројеката и шема. 

• препозна симболе у техничко 
технолошкој документацији; 

• одабере елементе  на основу 
симбола;  

• уцрта симболе елемената у 
документацију. 
 

• Симболи и ознаке у електротехници. 
 
 
        

 

• Користити стручну литературу, стандарде и 
прописе. 

• Користити техничке планове и пројекте 
електричних инсталација и електричне шеме 
уређаја.  

• Препоручено време за реализацију ових 
садржаја: 2 часа 



• Оспособљавање 
ученика за 
коришћење алата. 
 

• Оспособљавање 
ученика за 
одржавање алата. 

• одабере и користи алат; 
• одржава алат. 

 

• Алати који се користе у електротехници 
• Алати који се користе за постављање 

локалне рачунарске мреже (клешта за 
кримповање, универзални стрипер, 
коаксијални стрипер). 

• Одржавање алата.  

• Користити каталоге уређаја и алата 
• Демонстрирати примену алата 
• Демонстрирати начин одржавања алата 
• Препоручено време за реализацију ових 

садржаја: 2 часа 

• Оспособљавање 
ученика за примену 
електротехничких 
материјала. 
 

• Оспособљавање 
ученика за 
коришћење 
стандарда, 
норматива и 
техничко 
технолошке 
документације. 
 

• препознаје електротехничке 
материјале; 

• познаје механичке и 
електричне карактеристике 
материјала; 

• користи стандарде и каталоге 
производа.  
  

• Проводници (бакар, алуминијум, 
сребро, злато), особине и примена. 

• Полупроводници (германијум, 
силицијум), особине и примена. 

• Изолациони материјали и диелектрици 
(пертинакс, клирит, гума, прешпан, 
лискун, стакло, керамика, порцулан), 
особине и примена. 

• Магнетни материјали (меки и тврди 
магнетици: ферити, алнико, магнетици 
на бази ретких земаља), особине и 
примена. 

• Производи који се користе у 
електротехници (жице, клеме, 
изолационе траке, бужири, изолације, 
стални магнети...).  

• Користити стручну литературу 
• Користити стандарде, прописе и каталоге  
• Користити узорке материјала и производе 
• Препоручено време за реализацију ових 

садржаја: 6 часова 
 
 
 
 
 
 

• Оспособљавање 
ученика за 
препознавање 
проводника који се 
користе у 
електротехници. 
 

• Оспособљавање 
ученика за припрему 
и настављање 
проводника. 

• препозна електроенергетске, 
електроинсталационе,  
телекомуникационе, оптичке 
каблове и каблове за локалне 
рачунарске мреже;  

• скине изолацију, настави и 
изолује проводник; 

• постави микроконекторе на 
крајеве UTP кабла. 
 

• Електроенергетски каблови. 
• Електроинсталациони проводници. 
• Телекомуникациони проводници. 
• Оптички каблови. 
• Каблови за локалне рачунарске мреже 

(UTP, FTP, SFTP, USB…). 
                                              

• Користити каталоге различитих произвођача  
каблова  

• Користити каблове  
• Демонстрирати  припрему крајева проводника 

и настављање 
• Демонстрирати постављање микроконектора 

на крајеве UTP кабла 
• Препоручено време за реализацију ових 

садржаја: 4 часа 
 

• Оспособљавање 
ученика за 
повезивање прибора 
који се користи у 
електро, 

• повеже помоћу проводника 
основни 
електроинсталациони прибор; 

• повеже помоћу проводника 
телекомуникациони прибор; 

• Електроинсталациони прибор 
(осигурачи, прекидачи, утичнице, 
сијалична грла). 

• Телекомуникациони прибор (реглете, 
телефонска прикључница, телефонски 

• Користити каталоге произвођача 
• Демонстрирати монтажу и повезивање опреме 

у струјно коло 
• Демонстрирати методе за утврђивање 

исправности прибора 



телекомуникациони
м  и инсталацијама 
локалних 
рачунарских мрежа. 

• повеже помоћу проводника 
основни прибор локалних 
рачунарских мрежа. 

утикач). 
• Прибор за локалне рачунарске мреже 

(мрежне утичнице, прикључнице, 
PATCH панели). 

• Направити вежбе на монтажним плочама 
• Вежбе радити у циклусу 
• Препоручено време за реализацију ових 

садржаја: 10 часова 
• Оспособљавање 

ученика за  рад са 
инструментом. 

• користи аналогне и дигиталне 
мерне инструменте; 

• подеси инструмент  
(једносмерна, наизменична 
струја), одабере мерно 
подручје; 

• одреди константу аналогног 
инструмента; 

• измери основне електричне 
величине: напон, струју, опор 
и капацитивност. 

• Универзални дигитални инструмент. 
• Универзални аналогни инструмент. 

• Демонстрирати рад са инструментом 
• Извршити конкретна мерења на монтажним 

плочама 
• Препоручено време за реализацију ових 

садржаја: 10 часова 

• Оспособљавање 
ученика за 
прикључење 
потрошача на извор 
електричне енергије. 

• разликује системе 
наизменичне и једносмерне 
струје; 

• прикључи потрошаче на 
изворе електричне енергије. 

• Извори једносмерне струје (галвански 
елементи, исправљачи, акумулатор). 

•  Извори наизменичне струје (трофазни 
и      монофазни систем). 

• Приказати изворе једносмерне струје 
• Демонстрирати повезивање потрошача на 

извор 
• Демонстрирати повезивање потрошача на 

системе наизменичне струје 
• Препоручено време за реализацију ових 

садржаја: 2 часа 
• Оспособљавање 

ученика за  
лемљење. 
 

• одабере опрему и материјал; 
• изведе припрему за лемљење; 
• изврши  лемљење. 

• Спајање проводника лемљењем. 
• Лемљење на штампаној плочи. 

• Користити стручну литературу 
• Демонстрирати спајање проводника 

лемљењем 
• Демонстрирати лемљење на штампаној плочи 
• Препоручено време за реализацију ових 

садржаја: 4 часа 
 

• Оспособљавање 
ученика за 
испитивање и 
уградњу пасивних 
елемената. 

• одабере на основу ознаке 
отпорник  кондезатор и 
калем; 

• испита исправност елемената; 
• замени и угради пасивне 

елементе у одговарајуће 
струјно коло. 
 

• Отпорници (начин израде, врста, 
обележавање, примена). 

• Кондезатори (начин израде, врста, 
обележавање, примена). 

• Калемови и трансформатори (начин 
израде, примена). 

 
 

• Користити каталоге произвођача 
• Демонстрирати проверу исправности 

пасивних елемената 
• Демонстрирати уградњу и повезивање 

елемената у струјно коло 
• Направити вежбе на макетама 
• Препоручено време за реализацију ових 

садржаја: 10 часова 
 



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: 
• практична настава (54 часа) 
• при извођењу практичне наставе одељење се 

дели у две групе  
 
Место реализације наставе 
• радионица 
 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
1. праћење остварености исхода 
2. праћење практичног рада 
3.  тест практичних вештина 
4.  активност на часу 

 
 
5. КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА , ОДНОСНО МОДУЛИМА 
– Основе електротехнике 
– Хемија 
 



Назив предмета: ПРОГРАМИРАЊЕ 

Годишњи фонд часова: 74 

Разред: први 

Циљеви предмета: 

 
1. Развијање способности за прецизно формулисање проблема различите природе; 
2. Развијање способности за поступност и систематичност у решавању проблема; 
3. Развијање логичког закључивања и критичког мишљења; 
4. Развијање иницијативе за формализацију и уопштавање различитих задатака и поступака решавања помоћу алгоритама; 
5. Обучавање ученика за анализу алгоритама и програма ради отклањања формалних и логичких грешака; 
6. Оспособљавање ученика за писање структурираних програма; 
7. Усвајање основа за даље самостално стицање знања и усавршавање; 
8. Формирање основе за даље образовање. 

 



ТЕМА ЦИЉ 
ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће 
бити у стању да: 

ОБАВЕЗНИ И 
ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ ПО ТЕМАМА 

НАЧИН 
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

• Упознавање 
ученика са 
основним 
етапама у 
решавању 
порблема 
помоћу 
раунара. 
 

• дефинише појмове 
синтаксе и семантике; 

• наведе етапе решавања 
задатка. 

• Програмски језици – намена 
и дефиниција.  

• Синтакса и семантика 
програмског језика. 

• Анализа проблема, етапе 
решавања задатка, кораци 
развоја програма. 

 

На почетку теме ученике упознати са циљем/циљевима и 
исходима, планом рада и начинима оцењивања. 
 
Облици наставе и трајање 
Предмет се реализује кроз следеће облике наставе: 
• Вежбе 74  часа 
 
Подела одељења на групе 
Одељење се дели на  2  групе приликом реализације вежби. 

 
Место реализације наставе 
• Вежбе се реализују у рачунарском кабинету 
 
Препоруке за реализацију наставе: 
• Програм дозвољава слободу избора програмског језика. За 

реализацију наставног програма програмирање 
препоручује се програмски језик C и актуелно развојно 
окружење a уједно и бесплатно:  Microsoft Visual Studio 
Express.   

• Програм  реализовати  кроз часове лабораторијских вежби 
у рачунарској учионици.Одељење поделити у две групе. 



А
лг
ор
ит
м
и 

• Развијање 
способности 
код ученика за 
алгоритамско 
решавање 
проблема. 

 

• објасни појам алгоритма и 
његову намену; 

• састави и тестира 
елементарне алгоритме;  

• разликује основне 
алгоритамске структуре; 

• креира линијске, разгранте 
и цикличне алгоритме; 

• уочи места гранања и 
форумише услове; 

• уочи основне елементе 
циклуса (припрема, тело, 
критеријум изласка); 

• препозна да ли је циклус 
бројачки, са постусловом 
или са  предусловом; 

• комбинује различите 
алгоритамске структуре. 

• Дефиниција и задатак 
алгоритма. 

• Синтаксни дијаграми. 
Графички запис алогритама. 

• Класификација структура 
алгоритама.  

• Алгоритми са простом 
линијском структуром.  

• Алгоритми са  разгранатом 
структуром. 

• Алгоритми са  цикличном 
структуром. 

• Провера исправности 
алгоритама.  

Вежбе реализовати у блоку од 2 часа недењно (по свакој 
групи). На почетку сваке вежбе ученицима дати теоријске 
основе неопходне за разумевање и извођење вежбе, а 
затим на конкретним примерима, задацима из области 
математике и стручних предмета,  вежбу извести на 
рачунару. То исто треба да изведе сваки ученик 
самостално (или највише два ученка за једним рачунаром).  

• Користити сва доступна наставна средства. 
• Користити мултимедијалне презентације. 
• Упућивати ученике да користе интернет.  
• Примењивати рад у паровима и рад у мањим групама. 
• Мотивисати ученике да раде самосталне радове. 

 
 

Оцењивање 
 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
1. праћење остварености исхода 
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• Оспособљавањ

е ученика за 
коришћење 
декларативних 
наредби.  

• разуме значење основних 
типова података, кључних 
речи, променљивих, 
константи. 

•  разуме основну структуру 
програма.  

• декларише променљиве у 
програму. 

• користи кључне речи, 
идетификаторе, константе 
и променљиве. 

• напише програмски код за 
унос и приказ података у 
задатом формату. 

 

• Структура програмског 
језика. 

• Структура програма. 
• Кључне речи, 

идентификатори, константе 
и променљиве. 

• Основни типови података.  
• Унос и приказ података. 
• Наредбе и функције за унос 

и приказ података. 
• Елементи развојног 

окружења,  
• Рад са развоним окружењем, 

и преводиоцем приказан 
кроз пример једног 
једноставног програма. 

2. тестове знања 
3. активност на часу 
4. вештину самосталног писања кода програма 

 
Оквирни број часова по темама 
 
• Увод.............................................................4 
• Алгоритми.................................................30 
• Структура језика и типови података.8 
• Изрази и наредбе.......................................8 
• Разгранате програмске структуре........8 
• Цикличне програмске структуре..........8 
• Једнодимензионални низ.........................8 



И
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дб
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• Оспособљавањ
е ученика за 
формирање 
израза и 
коришћење 
извршних 
наредби.  
 

• препозна основне типове 
оператора;  

• пише изразе и наредбе 
користећи операторе;  

• препозна стандардне 
функције; 

• примењује стандардне 
функције при формирању 
израза. 
 

• Оператори језика.  
• Изрази, наредбе, првенство 

оператора. 
• Оператор доделе вредности.  
• Аритметички оператори.  
• Релацијски оператори.  
• Логички оператори. 
• Оператори над битовима.  
• Додатни оператори доделе 

вредности.  
• Оператори инкрементирања 

и декрементирања.  
• Стандардне функције. 

Ра
зг
ра
на
те

 
пр
ог
ра
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ру
кт
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е 

 

• Оспособљавањ
е ученика за 
коришћење 
наредби 
гранања.  

•  

• препозна основне наредбе 
гранања;  

• дефинише израз на основу 
кога се одређује ток 
извршавања алгоритма и 
програма; 

• користи различите типове 
гранања (две или више 
грана). 

• Секвенца и селекција. 
• Наредба гранања.   
• Наредба вишеструког 

гранања. 
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• Оспособљавањ

е ученика за 
коришћење 
наредби 
циклуса.  

•  

• препозна основне наредбе  
везане за формирање 
програмских циклуса;  

• користи наредбе за 
формирање бројачких 
циклуса, циклуса са 
предусловом и циклуса са 
постусловом; 

• корстити наредбу за 
превремени излазак из 
циклуса; 

• користи наредбу за 
прескакање наредби унутар 
циклуса. 

• Основни циклуси. 
• Наредба бројачког циклуса. 
• Наредбе циклуса са 

предусловом и постусловом. 
• Превремени излазак из из 

циклуса. 

Је
дн
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• Оспособљавањ
е ученика за 
рад са 
једнодимензио
налним 
низовима. 
 

• дефинише низовни тип и 
декларише низовне 
променљиве;  

• разуме везу између индекса 
низа и елемента низа; 

• користи низовне 
промељиве у изразима; 

• користи разне технике 
претраживања низа; 

• испрограмира одређивање 
максимума и минимума 
низа; 

• испрограмира уређење 
низа по задатом редоследу. 

• Дефиниција и декларација 
низа. 

• Иницијализација низа. 
• Приступање елементима 

низа.  
• Претраживање низа. 
• Одређивање минималног и 

максималног елемента.  
•  Уређење низа у растућем и 

опадајућем редоследу.  

 
 
 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 

– Математика 
– Физика 
– Основе електротехнике 
– Рачунарство и информатика 



РАЧУНАРСКА ГРАФИКА И МУЛТИМЕДИЈА 
 
 
1. ОСТВАРИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА –  ОБЛИЦИ И ТРАЈАЊЕ 
 

 
 

РАЗРЕД 
 

НАСТАВА  
 

ПРАКСА 
 

 
 

УКУПНО 
 

Теоријска настава 
 

Вежбе 
 

Практична настава 
 

Настава у блоку 

I  
 

74 
 

   74 

 
 
2.  ЦИЉЕВИ ПРЕДМЕТА  

 
− 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 фајлова; 
− Оспособљавање ученика за рад са основним елементима програма за израду анимација 
− Оспособљавање ученика за коришћење једног програма за израду презентација 
− Оспособљавање ученика за израду једног самосталног пројекта 

 

3.  НАЗИВ И ТРАЈАЊЕ МОДУЛА 
 
Разред:  први 
 

Ред.бр. НАЗИВ МОДУЛА Трајање модула (часови) 

1. Рад са текстом 6 
2. Обрада слике на рачунару 22 
3. Обрада звука 8 
4. Обрада видео фајлова 10 
5. Анимација 10 



6. Израда мултимедијалне презентације 10 
7. Израда самосталног пројекта 8 

 
 
4.  ЦИЉЕВИ, ИСХОДИ, ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА 
Назив модула: Рад са текстом 
Трајање модула:  6 часова 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 
ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да: 

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ  МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН 
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА 

 
• Оспособљавање 

ученика за рад са 
алатима за обраду 
текста. 

 

 
• подешава тастатуру за употребу 

различитих врста фонтова и познаје и 
инсталира различите фонтове; 

• разликује и користи различите алате 
за обраду текста; 

• умеће симболе и креира пречице за 
најчешће коришћене симболе; 

• креира сопствени фонт/слова помоћу 
фонт едитора. 

 
• Формати текста који се  најчешће 

користе у рачунару. 
• Текст едитори и  текст процесори. 
• Подешавање тастатуре за 

употребу различитих врста 
фонтова.  

• Инсталација жељених фонтова.  
• Алати за обраду текста. Фонтови.  
• Уметање симбола и креирање 

пречица за најчешће коришћене 
симболе.  

• Фонт едитор (креирање 
сопствених слова). 

• АRT едитори 
• Примена текста у мултимедији. 

 

 
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: 
• Лабораторијске вежбе (4 часа) 
 
Подела одељења на групе 
Одељење се дели на 2  групе приликом реализације веж
 
Место реализације наставе 
• рачунарски кабинет 
 
Препоруке за реализацију наставе 

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

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

 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
• праћење остварености исхода 
• тестове вештина 
• активност на часу 



• праћење практичног рада  
• самостални практични рад   

 



Назив модула: Обрада слике на рачунару 
Трајање модула:   22 часа 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 
ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да: 

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ  МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН 
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА 

 
• Оспособљавање 

ученика за рад са 
основним елементима 
програма за обраду 
слика. 

 

 
• објасни како настаје дигитални запис 

слике; 
• дефинише појмове: пиксел, резолуција, 

динамички распон, векторска и 
битмапирана графика; компјутерске 
боје и модели за представљање боја; 

• разликује основне формате дигиталних 
слика; 

• конвертује слике из једног формата у 
други; 

• користи готове библиотеке слика; 
• користи алате за обраду сликe; 
• обрађује слику према унапред задатим 

критеријумима  (промена димензија 
(резолуције) слике, геометријске 
трансформације слике (транслација, 
ротација...),  подешавање осветљаја, 
контраста, боја и оштрине слике;  

• користи  филтере за додавање 
специјалних ефеката и монтажу; 

• комбинује  више слика за креирање 
сложених слика;  

• припрема слику за штампу, екрански 
приказ и објављивање на Интернет 
странама; 

• управља поступком скенирања слика; 
• набраја основне карактеристике и врсте 

дигиталних фотоапарата.  

 
• Извори слика (цртеж, фотографија, 

преузимање слика са Интернета, 
скенирана слика, слика екрана). 

• Основни појмови ( пиксели, 
резолуција слике, динамички 
распон, векторска и  битмапирана 
графика, компјутерске боје. 

• Основни формати дигиталних 
слика. 

• Обрада слика и основни поступци 
обраде. 

• Дигиталне слике намењене 
екранском приказу, штампању и 
приказивању на Интернет 
странама. 

• Поступак скенирање слика. 
• Основне карактеристике и врсте 

дигиталних фотоапарата. 
 

 
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: 
• Лабораторијске вежбе  
 
Подела одељења на групе 
Одељење се дели на 2  групе приликом реализације вежби. 
 
Место реализације наставе 
• Рачунарски кабинет 
 
Препоруке за реализацију наставе 

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

• Почети од креирања једноставних цртежа, затим 
објаснити сликање екрана и обраду тако добијених 
слика.  

• Демонстрирати поступак скенирања и фотографисања 
дигиталним фотоапаратом. 

• Омогућити свим ученицима да стекну практично 
искуство у раду са скенером и дигиталним 
фотоапаратом. 

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
• праћење остварености исхода 
• активност на часу 
• праћење практичног рада  
• самостални практични рад     

 



 
 
Назив модула: Обрада звука 
Трајање модула:  8 часова 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 
ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да: 

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ  МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН 
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА 

 
• Оспособљавање 

ученика за рад са 
основним елементима 
програма за обраду 
звука. 

 

 
• разликује појмове дигиталног и 

аналогног звука; 
• објасни разлоге и начине компресије 

звука; 
• наброји и дефинише различите 

формате звука; 
• конвертује звукове различитих 

формата; 
• врши обраду звучног записа према 

унапред задатим критеријумима 
(одсецање, уплетање и састављање, 
прилагођење јачине, fade-in и fade-out, 
ширење времена, инвертовање звука, 
специјални ефекти...). 

 

 
• Звук и основни параметри звука. 
• Аналогни и дигитални звук. 
• Формати звука. 
• Компресија звука различитих 

формата. 
• Конвертовање звука различитих 

формата. 
• Обрада звука. 

 
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: 
• Лабораторијске вежбе  
 
Подела одељења на групе 
Одељење се дели на 2  групе приликом реализације вежби. 
 
Место реализације наставе 
• Рачунарски кабинет 
 
Препоруке за реализацију наставе 

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

• Показати начине конвертовања звучног записа из  
оригиналног формата у неки други формат записа 
(нпр. mp3 или Wav).  

• Демонстрирати  ученицима рад у неком од актуелних 
програмских пакета за обраду  звука.  

• Радити у бесплатним програмима, на пр. Audacity и 
сличним. 

• Показати како се може снимити глас или неки други 
звук и обрадити, такође показати како се може 
постојећи аудио запис сећи, монтирати, користити 
ефекте. 

 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
• праћење остварености исхода 
• активност на часу 
• праћење практичног рада  
• самостални практични рад     

 
 



 
Назив модула: Обрада видео фајлова 
Трајање модула:   10 часова 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 
ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да: 

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ  МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН 
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА 

 
• Оспособљавање 

ученика за рад са 
основним елементима 
програма за обраду 
видео фајлова. 

 

 
• објасни поступак дигитализације и 

компресије видео записа; 
• наброји и дефинише различите 

формате видео записа; 
• опише поступак конвертовања видео 

сигнала различитог формата; 
• врши обраду видео секвенце према 

унапред задатим критеријумима 
(монтирање видео записа, корекција 
боје, светлости, примена специјалних 
филтара, додавање текста , додавање 
видео ефеката, додавање звука видео 
запису). 

 

 
• Дигитализација и компресија видео 

записа. 
• Формати видео записа. 
• Конвертовање видео сигнала 

различитих формата. 
• Обрада видео секвенци:  

− монтажа видео записа, 

− обрада слика (корекција боје, 
светлости, примена 
специјалних филтара...), 

− додавање текста,  

− додавање видео ефеката, 

− додавање звука видео запису. 

 
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: 
• Лабораторијске вежбе  
 
Подела одељења на групе 
Одељење се дели на 2  групе приликом реализације вежби. 
 
Место реализације наставе 
• Рачунарски кабинет 
 
Препоруке за реализацију наставе 

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

• Формате (МPEG, МЈPEG, АVI, DV, RМ, DivX) 
објаснити информативно.  

• Снимити кратке видео секвенце, обрадити типове 
видео фајлова, објаснити обраду видео секвенци, 
монтажу и примену ефеката.  

• Најједноставније је радити у програмском пакету 
Movie Maker. 

 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
• праћење остварености исхода 
• активност на часу 
• праћење практичног рада  
• самостални практични рад     

 



 
Назив модула: Анимација 
Трајање модула: 10  часова 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 
ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да: 

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ  МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН 
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА 

 
• Оспособљавање 

ученика за рад са 
неким од програма за 
израду анимација. 

 
 
 

 

 
• дефинише појам анимације; 
• наброји и дефинише врсте 

компјутерских анимација; 
• наброји различите алате за израду 

анимација,  препознаје њихове разлике 
и место примене; 

• користи неки од једноставнијих алата 
за израду анимација;  

• израђује једноставну анимацију према 
унапред задатим критеријумима (број 
слика, боје, ....). 

 

 
• Појам анимације. 
• Врсте компјутерске анимације. 
• Алати за израду анимација. 
• Анимације на веб-у. 
• Израда анимације. 

 
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: 
• Лабораторијске вежбе  
 
Подела одељења на групе 
Одељење се дели на 2  групе приликом реализације вежби. 
 
Место реализације наставе 
• Рачунарски кабинет 
 
Препоруке за реализацију наставе 

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

• Дефинисати појам анимације, демонстрирати на  
примеру израду једноставне анимације на задату тему.  

• Приликом упознавања ученика са врстама анимација 
посебни акценат ставити на анимације на Wеb-у 
(Shockwave Flash, GIF анимације).  

• Информативно упознати ученике са интерактивним 
анимацијама. 

• Наставнику се препоручује рад са програмима Gif 
Creator, Gif animator или Microsoft Photo Story. 

 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
• праћење остварености исхода 
• активност на часу 
• праћење практичног рада  
• самостални практични рад     

 



 
Назив модула: Израда мултимедијалне презентације 
Трајање модула:   10 часова 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 
ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да: 

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ  МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН 
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА 

• Оспособљавање 
ученика за коришћење 
једног програма за 
израду презентација. 

 
 

• подешава радно окружење програма за 
израду презентација; 

• управља презентацијама и чува их у 
различитим форматима и верзијама; 

• израђује презентације према унапред 
задатим критеријумима (текстом, 
звуком, сликом и анимацијом); 

• израђује сложене презентације 
(интерактивне, са хиперлинковима и 
акционим дугмадима...); 

• приказује и излаже презентацију. 

• Појам и основни појмови 
презентације. 

• Радно окружење. 
• Унос садржаја (текста, звука, 

графике, видеа, анимације). 
• Сложене презентације. 
• Приказивање презентација. 

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: 
• Лабораторијске вежбе  
 
Подела одељења на групе 
Одељење се дели на 2  групе приликом реализације вежби. 
 
Место реализације наставе 
• Рачунарски кабинет 
 
Препоруке за реализацију наставе 

• Обезбедити координацију са Рачунарством и 
информатиком при реализацији овог модула. 

• Подстицати ученике да користе претходно стечена 
знања (обрада текста, слике, звука, видео – фајла) при 
изради самосталне презентације.  

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

• Објаснити начин креирања слајдова на основу 
шаблона. Указати на могућност  убацивања објеката 
из других програма  (програми за обраду текста, 
слика, цртежа, табела, звука, видео записа).  

• Објаснити појам анимације у слајду као и различите 
ефекте преласка између слајдова.  

• Ученицима показати могућност комбиновања 
различитих мултимедијалних садржаја и прављења 
мултимедијалних пројеката. 

• У начину презентовања мултимедијалног садржаја 
поменути уређаје који служе за приказивање 
мултимедијалног садржаја.   

• Препорука је да се ураде једноставне презентације 
у програмима  Power Point или OpenOffice.org.  

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
• праћење остварености исхода 
• активност на часу 
• праћење практичног рада  
• самостални практични рад     



 
Назив модула: Израда самосталног пројекта 
Трајање модула:   10 часова 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 
ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да: 

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ  МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН 
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА 

 
• Оспособљавање 

ученика за израду 
једног самосталног 
пројекта.  

 

 
• припреми план реализације 

самосталног пројекта; 
• прикупи и обради потребан материјал и 

податке за израду пројекта; 
• изради пројекат према задатим 

критеријумима; 
• презентује готов пројекат. 

 
• Кораци у изради самосталног 

пројекта. 
• Шта самостални пројекат треба да 

садржи. 
• Тимски рад у пројектном задатку. 
• Презентација готовог пројекта. 

 
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: 
• Лабораторијске вежбе  
 
Подела одељења на групе 
Одељење се дели на 2  групе приликом реализације вежби. 
 
Место реализације наставе 
• Рачунарски кабинет 
 
Препоруке за реализацију наставе 

• Циљ модула је да  ученици примене стечено знање из 
рачунарске графике и мултимедије на пројекат по 
избору. 

• Теме пројекта могу бити слободне или их наставник 
може одредити, али се препоручују теме везане за 
неку наставну јединицу из предмета који се слуша у 
току школске године. 

• Препоручује се да наставник оформи тимове од три до 
четири ученика, који ће радити на истом пројектном 
задатку, као и да помогне ученицима да расподеле 
обавезе и улоге у тиму. 

 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
• праћење остварености исхода 
• самостални практични рад     

5. КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА , ОДНОСНО МОДУЛИМА 
– Рачунарство и информатика  
– Основе електротехнике 
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