
НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ОГЛЕДА 

 
Подручје рада:  Електротехника и рачунарство 
Област: Електротехника 
Образовни профил: Eлектротехничар информационих технологија - оглед 
Трајање образовања: четири године 

Циљ огледа: 
Унапређење квалитета и осавремењивање образовно-васпитног рада кроз:  

• развој образовних програма који задовољавају развојне потребе и потребе за генеричким 
и животним вештинама ученика; 

• заснивање програма образовања, наставе и учења на прецизно дефинисаним циљевима и 
исходима који омогућују индивидуалан приступ учењу и који уважавају развојне 
потенцијале и могућности ученика; 

• успостављање функционалне везе између садржаја обавезних предмета и стручних 
предмета како би се подржало и омогућило успешно стицање стручних знања и вештина; 

• увођење у свакодневну наставну праксу савремених и ефикасних метода рада са 
ученицима; 

• проверу стручно теоријских знања и вештина у оквиру стручне матуре. 

Увођење организационих новина: 

• прилагођавање организације наставног процеса и услова рада у школи успешном 
досезању исхода образовања и условима рада на радном месту; 

• развој модела социјалног партнерства путем програмског и организационог повезивања 
средњих стручних школа са компанијама, тржиштем рада и локалном заједницом; 

• реализација програма кроз различите организационе облике наставе (теоријску наставу, 
вежбе, практичан рад и наставу у блоку); 

• унапређење стручних и педагошких компетенција наставника; 

• модернизовање школске инфраструктуре и унапређење услова за рад и учење; 

• увођење изборне наставе, као могућности да ученик самостално креира део свог 
образовања. 

Очекивани исходи огледа: 
• унапређене могућности за запошљавање и стицање знања и вештина неопходних за 

квалитетан рад у занимању; 

• стицање услова за наставак школовања и оспособљавање за даље целоживотно учење; 

• стицање кључних (генеричких) компетенција и животних вештина неопходних за даље 
учење и професионални развој; 

• ефикасније и подстицајније методе рада са ученицима примењене у свакодневној 
образовној пракси; 

• оцењивање ученика у односу на очекиване исходе; 

• развијање система праћења остварености наставног програма на нивоу школе и на нивоу 
Републике; 

• провера стечених знања и вештина ученика на стручној матури. 
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Трајање огледа 
Оглед се спроводи од септембра 2012. године кроз најмање три генерације уписаних 
ученика. Одлуку о престанку огледа донеће, након процене резултата, Министар просвете. 

Начин остваривања огледа 
Оглед се остварује на основу овог наставног плана и програма у подручју рада 
Електротехника. У циљу успешног спровођења огледа за наставнике и директоре средњих 
стручних школа у којима се остварује програм овог огледа, организује се обука у областима 
које су битне за унапређење квалитета образовног рада. 

Начин полагања стручне матуре биће прописан посебним подзаконским актом. 

Услови остваривања програма огледа 
Оглед ће се остваривати у условима свакодневног образовно - васпитног рада у школама. 

Његово остваривање подразумева укљученост и сарадњу наставника и помоћних наставника 
у оквиру стручних тимова и стручних органа у школама. 

Министaрство просвете и Завод за унапређивање образовања и васпитања - Центар за развој 
програма и уџбеника пружиће саветодавну подршку директорима и наставницима за 
реализацију програма, развој материјала за рад, праћење и вредновање огледа. 

Праћење и вредновање огледа 
Праћење и вредновање огледа обављаће Министaрство просвете и Завод за унапређивање 
образовања и васпитања - Центар за развој програма и уџбеника и просветни саветник.  

На крају школске године, на основу различитих упитника и извештаја, биће испитани исходи 
образовно - васпитног рада, адекватност оцењивања, мишљења ученика и наставника. 

Резултате огледа Министaрство просвете објавиће на начин доступан широј стручној 
јавности. 

 

ЦИЉЕВИ И ОЧЕКИВАНИ ИСХОДИ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА 
Oбразовни профил: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА - 
оглед 
ЦИЉЕВИ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА: 

Циљ стручног образовања за образовни профил ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР 
ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА - оглед, је оспособљавање ученика за учешће у 
изради софтверских апликација, креирање и развијање база података, статичких и 
динамичких веб презентација и одржавање и проверу сигурности информационих система. 

С обзиром на неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада, 
потребу континуираног образовања, стручног усавршавања, развој каријере, унапређивање 
запошљивости, ученици ће бити оспособљавани за: 

• примену теоријских знања у практичном контексту; 

• ефикасан рад у групним ситуацијама; 

• преузимање одговорности за властито континуирано учење и напредовање у послу и 
каријери; 

• благовремено реаговање на промене у радној средини; 

• препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу; 

• примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада; 
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• употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу 
информација у раду и свакодневном животу; 

• развој свести и потребе за доживотим учењем и праћењем техничко-технолошких новина 
у струци. 

 

ОЧЕКИВАНИ ИСХОДИ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА 

По завршетку образовања за овај профил, ученик ће стећи: 

радне компетенције знања вештине ставове 

• Постављање и 
одржавање 
оперативног 
система рачунара 

• Креирање, 
одржавање, 
ажурирање 
садржаја и провера 
сигурности 
платформи за 
Интернет сервисе 

• Израда десктоп 
апликaција 

• Израда статичких 
и динамичких веб 
презентације и веб 
апликација и 
њихово 
имплементирање 

• Креирање, 
моделовање и 
развијање база 
података 

• Одржавање и 
провера 
сигурности 
информационих 
система 

• о карактеристикама 
и функцијама 
рачунарског 
хардвера 

• о функцијама, 
инсталирању и 
конфигурисању 
оперативног 
система и додатног 
софтвера 

• о комуникационим 
технологијама, 
рачунарским 
мрежама и пасивној 
и активној мрежној 
опреми 

• о Интернет 
технологијама, 
протоколима и 
корисничким 
сервисима 

• о креативном и 
функционалном 
планирању и 
изради веб 
страница 

• о креативном и 
функционалном 
планирању и 
изради веб 
апликација 

• о објављивању веб 
сајтова и 
апликација на веб 
серверу 

• о концепту 
објектно-
оријентисаног 
програмирања 

• самостално склапа 
рачунар, тестира 
хардвер и отклања 
кварове 

• инсталира и 
конфигурише 
оперативни 
систем, додатни 
софтвер и 
хардверске уређаје 

• конфигурише, 
повезује и 
проверава 
функционалност 
LAN мреже 

• користи Интернет 
сервисе 

• израђује веб 
странице и веб 
апликације и 
објављује их на 
веб серверу 

• израђује 
апликације, 
пројектује 
једноставне базе 
података и 
повезује 
апликације са 
базом података 

• инсталира, тестира 
и одржава 
апликације за 
електронско 
пословање  и 
обавља пословне 
процесе и 
операције у њима 

• врши заштиту од 

• савесно, 
одговорно и 
уредно обавља 
поверене му 
послове 

• позитивно се 
односи према 
примени 
сигурносних и 
здравствених мера 
у раду 

• ефикасно 
организује време 

• испољава 
позитиван однос 
према значају 
функционалне и 
техничке 
исправности 
информационих 
система 

• испољава 
позитиван однос 
према 
професионално-
етичким нормама 
и вредностима 
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• о пројектовању 
информационих 
система, креирању 
и коришћењу база 
података 

• о структури 
електронских 
пословних система 
и облицима 
електронског 
пословања 

• о сигурности 
информационих 
система, 
превенцији и 
детекцији напада 

• о изради и начину 
коришћења 
техничке 
документације 

• о примени 
основних принципа 
комуникације и 
оргнизације у 
предузећу 

напада на 
информациони 
систем 

 

Ове мултифункционалне вештине и способности су резултат: 

• флексибилне и на квалитет ученичких постигнућа усмерене школске организације 

• заједничког рада наставника и ученика у свим предметима 

• примене стратегија, метода и техника активног учења и усвајања знања и вештина у 
настави 

 
 



 
Наставни план: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА 

 

I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД IV РАЗРЕД УКУПНО 

недељно годишње недељно годишње недељно годишње недељно годишње годишње 

Т В П
Н Т В П

Н Б Т В П
Н Т В П

Н Б Т В П
Н Т В П

Н Б Т В П
Н Т В П

Н Б Т В П
Н Б Σ 

А1: ОБАВЕЗНИ ОПШТЕ-
ОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ 18 2  666 74   12   420    12   420    10   310    1816 74   1890 

1 Српски језик и 
књижевност 3   111    3   105    3   105    3   93    414    414 

1.
1 

_______ језик и 
књижевност* 3   111    3   105    3   105    3   93    414    414 

2 Српски  као нематерњи 
језик* 2   74    2   70    2   70    2   62    276    276 

3 Страни језик 2   74    2   70    2   70    2   62    276    276 

4 Физичко васпитање 2   74    2   70    2   70    2   62    276    276 

5 Математика 4   148    4   140    3   105    3   93    486    486 

6 Рачунарство и 
информатика  2   74                         74   74 

7 Историја 2   74                         74    74 

8 Уметност        1   35                  35    35 

9 Физика 2   74                         74    74 

10 Географија 1   37                         37    37 

11 Хемија 2   74                         74    74 

12 Социологија са правима 
грађана               1   35           35    35 

13 Етика               1   35           35    35 
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Наставни план: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА 

 

I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД IV РАЗРЕД УКУПНО 

недељно годишње недељно годишње недељно годишње недељно годишње годишње 

Т В П
Н Т В П

Н Б Т В П
Н Т В П

Н Б Т В П
Н Т В П

Н Б Т В П
Н Т В П

Н Б Т В П
Н Б Σ 

А2: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ 
ПРЕДМЕТИ 3 6 2 111 222 74  8 9 2 280 315 70 60 7 10  245 350  60 6 13  186 403  90 822 1290 144 210 2466 

14 Основе електротехнике 3 2  111 74   3   105                  216 74   290 

15 Рачунарска графика и 
мултимедија  2   74                         74   74 

16 Програмирање  2   74   2 2  70 70   2 2  70 70    3   93   140 307   447 

17 Апликативни програми         2   70                  70   70 

18 Електроника         3 1  105 35                 105 35   140 

19 Rачунарски хардвер **         2   70                  70   70 

20 Веб дизајн          2   70                  70   70 

21 Веб програмирање                3   105    3   93    198   198 

22 Оперативни системи **                2   70           70   70 

23 Рачунарске мреже и 
комуникације                2 1  70 35          70 35   105 

24 Информациони системи 
и базе података **               3 2  105 70          105 70   175 

25 Интернет технологије и 
сервиси                      2 1  62 31   62 31   93 

26 Заштита информа-
ционих система                       2 1  62 31   62 31   93 

27 Електронско пословање                      2 1  62 31   62 31   93 

28 Техничка 
документација                        2 62       62   62 

29 Предузетништво                       2 62       62   62 

30 Практична настава   2   74    2   70 60       60       90   144 210 354 

Б: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 1   37    1   35    3   105    3   93    270    270 

1 Грађанско васпитање / 
Верска настава 1   37    1   35    1   35    1   31    138    138 

2 Изборни предмети                2   70    2   62    132    132 

Укупно А1+А2+Б 22 8 2 814 296 74  21 9 2 735 315 70 60 22 10  770 350  60 19 13  589 403  90 2908 1364 144 210 4626 

Укупно 32 1184 32 1180 32 1180 32 1082 4626 

НАПОМЕНА: *За ученике који наставу слушају на матерњем језику националне мањине 

** Унете измене у предлог централне комисије: Предмети Базе података и Информациони системи спојени, предмет Оперативни системи премештен из друге у трећу годину, уведен предмет Рачунарски хардвер у другу годину 

 



НАПОМЕНА 
Енглески језик је обавезан страни језик за све ученике овог образовног профила, јер је он 
неопходан за рад у области информационих технологија. У случају да међу уписаним 
ученицима има оних који нису учили овај језик током основне школе, наставу Енглеског 
језика треба организовати у групама. 
 

Б. Листа изборних предмета према програму образовног профила 

Рб Листа изборних предмета 
РАЗРЕД 

I II III IV 
Стручни предмети 
1 Пословне комуникације   2  
2 Примењена електроника**   2  
3 Софтверски мултимедијални алати **   2  
4 Управљање пројектима    2 
5 Базе података**    2 
5 Рачунари у системима управљања    2 
Општеобразовни предмети 
1 Математика   2 2 
2 Социологија    2 
3 Филозофија    2 
4 Биологија   2  
5 Историја   2  
6 Географија   2  
7 Музичка култура   1  
8 Ликовна култура   1  
9 Физика   2 2 

 
Изборна настава састоји се сваке школске године из 3 (три) часа и то: 

• обавезни изборни предмет предвиђен Законом - Грађанско васпитање или Верска 
настава, 1 час недељно током школске године; 

• један изборни предмет предвиђен Програмом огледа, при чему су сви понуђени 
предмети са фондом 2 часа недељно или два изборна предмета предвиђена Програмом 
огледа, при чему су оба предмета са фондом 1 час недељно. 

Листа изборних предмета није коначна и може се допунити на предлог школе која спроводи 
оглед, програмом који је претходно одобрило Министарство просвете. Остварује се из оних 
предмета за који се изјасни најмање 30 % ученика огледног одељења. 
Оцена изборних предмета предвиђених Програмом огледа је нумеричка и улази у просек 
оцена на крају године. 
 
Остваривање програма огледа 
Предвиђен број ученика у одељењу је 24.  

 

Настава из следећих предмета одвија се по групама кроз вежбе (В), практичну наставу (ПН) 
и наставу у блоку (Б): 
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 Подела одељења у групе 

ра
зр
ед

 

предмет/модул 

годишњи фонд часова број 
ученика у 
групи - до вежбе 

практична 
настава 

настава у 
блоку 

I 

Рачунарство и информатика 74     12 
Основе електротехнике 74     12 
Рачунарска графика и 
мултимедија 74     12 
Програмирање 74     12 
Практична настава   74   12 

II 

Програмирање 70     12 
Апликативни програми 70     12 
Електроника  35     12 
Rачунарски хардвер 70     12 
Веб дизајн  70     12 
Практична настава   70 60 12 

III 

Програмирање 70     12 
Веб програмирање 105     12 
Информациони системи и базе 
података 70     12 
Рачунарске мреже и комуникације 35     12 
Оперативни системи  70     12 
Практична настава     60 12 

IV 

Програмирање 93     12 
Веб програмирање 93     12 
Интернет технологије и сервиси 31     12 
Заштита информационих система  31   12 
Електронско пословање 31   12 
Техничка документација  62     12 
Предузетништво 62   12 
Практична настава     90 12 

 
 
Остали облици образовно-васпитног рада током школске године  

  
I разред     
часова 

II разред    
часова 

III разред   
часова 

IV разред   
часова 

УКУПНО   
часова 

Час одељењског старешине 74 70 70 62 276 
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 
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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 

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 

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 плановима других 
образовних профила истог или другог подручја рада, наставним плановима гимназије или 
по програмима који су претходно донети. 

 
 
 
Остваривање школског програма по недељама 

  
I разред     
часова 

II разред    
часова 

III разред    
часова 

IV разред   
часова 

Разредно часовна настава 37 35 35 31 
Менторски рад (настава у блоку, пракса)   2 2 3 
Обавезне ваннаставне активности 2 2 2 2 
Матурски испит       3 
Укупно радних недеља 39 39 39 39 

 
 
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА ОГЛЕДА (УПУТСТВО) 
 
Наставни план и програм за образовни профил Електотехничар информационих технологија 
- оглед остварује се у школама где су школски простор, опрема и наставна средства 
прописани: 

• Правилником о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за 
остваривање плана и програма заједничких предмета у стручним школама за образовне 
профиле III и IV степена стручне спреме („Просветни гласник”, број 7/91). 

• Правилником о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за 
остваривање планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за 
образовне профиле III и IV степена стручне спреме у стручним школама подручја рада 
Електротехника („Просветни гласник”, број 8/91). 
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• Наставници сами припремају потребна наставна средства (дијапозитиве, графофолије, 
шеме и Power Point презентације) у складу са овим наставним програмом, користећи: 

• публикована мултимедијална наставна средства (штампана литература, различите 
публикације, збирке дијапозитива и електронске публикације); 

• одговарајуће софтверске пакете; 

• Интернет. 

Настава се реализује уз коришћење доступних наставних средстава (рачунара и пројектора, 
дијапројектора, графоскопа, телевизора, аудио/видео плејера и сл). 
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Назив предмета: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

Годишњи фонд часова: 96-111 

Разред: први 

Циљеви предмета: 

1. Овладавање знањима о српском књижевном језику, стицање вештина, умења и способности његовог коришћења у 
општењу са другима, у писменом и усменом изражавању, приликом учења, образовања и интелектуалног развоја; 

2. Упознати ученике са репрезентативним делима српске књижевне баштине и делима опште књижевности, њиховим 
ауторима, поетским и естетским вредностима;  

3. Неговати и развијати читалачке компетенције и интерпретацијске вештине посредством којих ће се ученици упознавати са 
репрезентативним књижевним делима из историје српске и опште књижевности, читати их и тумачити у доживљајној и 
истраживачкој улози; 

4. Развијати литерарне афинитете ученика и подстицати њихово стасавање у читаоце 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;  

5. Подстицати, развијати и неговати стваралачки и истраживачки дух у процесу учења и у примени стечених знања;  
6. Усаглашено са исходима учења, као и усклађено са узрастом и способностима ученика, развијати знања, васпитне 

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

7. Развијати и неговати методичност код ученика и методичка поступања приликом овладавања сложеним и обимним 
знањима; 

8. Обрадом наставних садржаја из језика и књижевности утицати на формирање хуманистичких ставова, уверења и система 
вредности, подстицајно деловати на развој личног и националног идентитета, на развијање свести и осећања припадности 
држави Србији, на поштовање и неговање српског језика, традиције и културе српског народа, националних мањина и 
етничких заједница, других народа, очување националне и светске културне баштине и оспособљавати ученике за живот у 
мултикултуралном друштву;  

9. Утицати на развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне равноправности, 
толеранције и уважавање различитости; 

10. Развијати културу језичког општења, ставове поштовања и уважавања других језика и других култура. 
 

ТЕМА ЦИЉ 
ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 
стању да: 

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ 
ПО ТЕМАМА 

НАЧИН 
ОСТВАРИВАЊА 
ПРОГРАМА 

Увод у проучавање 
књижевног дела 

Обнављање, 
утврђивање,  
унапређивање и 
стицање   знања и 
способности ученика 
у читању, 
доживљавању и 
проучавању  
књижевних дела 

• дефинише појам уметности 
• препознаје главне врсте уметности  

према изражајним средствима 
• разуме однос књижевности и других 

уметности 
• дефинише књижевност и објасни 

назив књижевности 
• запажа и тумачи универзална 

својства књижевних дела 
• чита и тумачи књижевна дела у 

Уметност. Књижевност. 
• Појам уметности. Врсте уметности 
• Појам и назив књижевности. 
• Читање, доживљавање, разумевање и 

тумачење књижевног дела.\ 
 

Књижевна дела за обраду: 
- Сунце се дјевојком жени, народна лирска 
песма 

 

Начин остваривања 
програма 
Ученици се упознају са 
планом, садржајима 
предмета и начинима рада. 
Ученицима се указује на 
важност планског и 
благовременог припремања 
за часове обраде 
књижевног дела (читање и 
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доживљајној, истраживачкој, 
активној и интерпретативној улози 

 
• познаје предметност науке о 

књижевности, разуме улогу и сврху 
науке о књижевности 

• активно примењује и проширује 
знања из теорије књижевности 

• разуме процес и значај проучавања 
књижевности 

• користи књигу и на истраживачки 
начин приступа њеним садржајима 

• разликује примарне од секундарних 
извора у читању и тумачењу 
књижевних дела  

• познаје спољашње и унутрашње 
(иманентне) методе у  приступу 
књижевним делима 

• стваралачки тумачи слојевиту 
структуру књижевног дела 
(звуковни, значењски, предметни, 
идејни) 

• уочава и тумачи изражајна својства 
језика у књижевним делима  

 
• препозна и тумачи водеће 

структурне елементе књижевног 
дела: мотив, тему, фабулу, сиже, 
приповедање, композицију, лик, 
радњу... 

• познаје водећа стилска изражајна 
средства, тумачи им уметничку 
улогу и значај у конкретним 
текстовима књижевних дела   

• поуздано разликује књижевне 
родове 

• уочава и тумачи структурна и 
поетска својства лирске песме, 
епске песме (епске технике), 
уметничке приповетке, романа и 
драме 

• класификује књижевна дела са 
којима се среће у одговарајући 

 
 
 
Проучавање књижевног дела 
• Наука о књижевности. Теорија књижевности. 

Историја књижевности. Књижевна критика. 
• Проучавање књижевности. Примарни и 

секундарни извори за проучавање 
књижевног дела. 

• Методологија проучавања књижевности 
(општи појмови). Спољашњи и унутрашњи 
приступ књижевном делу. Слојевитост 
књижевног дела. 

- Алекса Шантић: Вече на шкољу 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
• Књижевни родови и врсте 
• Структура књижевног дела.  
• Књижевни родови и врсте. 
• Лирска песма. 
• Епска песма. 
• Уметничка приповетка. 
• Роман. 
• Драма. Развој драме. Драма и позориште.  

 
Књижевна дела за обраду: 
- Десанка Максимовић: Селице 
- Бановић Страхиња, народна епска песма 
- Лаза Лазаревић: Први пут с оцем на јутрење 
- Драгослав Михаиловић: Кад су цветале тикве 
- Бранислав Нушић: Госпођа министарка 
 
 
 

тумачење књижевних дела, 
коришћење уџбеника, 
примарних и секундарних 
извора за тумачење 
књижевних дела). 
Књижевно дело уводи се у 
наставу доживљајним и 
истраживачким читањем, 
припремним задацима, 
истраживачким и радним 
пројектима. 
 
Нивои обраде 
Тумачење књижевног дела 
може се реализовати и 
планирати за обраду на 
различитим нивоима 
(осврт, приказ, 
интерпретација). 
 
Рад на часу 
Књижевне појаве, термини 
и појмови обрађују се 
посредством планираних 
књижевних дела. У 
непосредном раду, уз 
уважавање водећих 
методичких принципа и 
радних начела, користе се 
одговарајуће обавештајне, 
логичке и специјалне 
(стручне) методе.  
 
Методска адекватност и 
јединство теоријских и 
практичних поступања 
кључни су за успешну 
наставу књижевности; 
књижевнотеоријска знања 
се тумаче као појаве у 
конкретним уметничким 
делима, а знања о њима се 
развијају и усавршавају. 
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књижевни род (жанр) 
• објасни порекло и почетке развоја  

драме 
• наведе одлике главних драмских 

врста и уме да их препозна у 
одговарајућим драмским делима 

• прилагођава главне видове читања 
природи и поетици конкретног 
књижевног дела 

• примењује и развија методичност у 
приступу књижевним делима 

• адекватно тексту књижевног дела 
примењује методичке вештине 
приликом читања и тумачења 
књижевних дела (тумачење 
непознатих речи, коментарисање  
појмова и израза, локализовање 
(уже и шире), план текста, 
функционално читање, изражајно и 
интерпретативно казивање и 
рецитовање). 

 
• уочава естетска својства 

књижевноуметничких текстова, 
разуме их и тумачи на проблемски 
начин 

• разуме смисао и значај 
књижевности, тумачи њена 
универзална, хуманистичка и 
естетска својства 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Смисао и значај књижевности 
• Смисао и значај књижевности 
Књижевна дела за обраду: 
- Иво Андрић: О причи и причању (Говор Иве 
Андрића у Стокхолму приликом примања 
Нобелове награде) 
- Горан Петровић: Прича о причању 

 
Препоручени и изборни садржаји: 
- Стеван Раичковић: Септембар 
- Јован Дучић: Звезде 
- Радоје Домановић: Вођа 
- Антон Павлович Чехов: Туга 
- Михајло Пантић: 72:73 
- Бернхард Шлинк: Читач 
- Бранимир Ћосић: Покошено поље 
- Јован Стерија Поповић: Лажа и паралажа 
- Љубомир Симовић: Путујуће позориште 
Шопаловић 

 
Развијање читалачких 
компетенција 
Ученици се обучавају за 
активну примену свих 
врста и видова читања 
(доживљајно, 
истраживачко, изражајно и 
интерпретативно, гласно 
читање, читање с 
белешкама, читање у себи). 
 
Стваралачке активности 
поводом тумачења 
књижевног дела 
Поред читања, као 
прворазредне стваралачке 
активности, у настави се 
организују и одговарајуће 
стваралачке активности 
поводом обраде књижевних 
дела. Посредством њих 
шири се интересовање 
ученика за књижевност, 
књижевна дела и ауторе, 
продубљују се и 
надопуњују читалачка 
интересовања и 
усавршавају читалачке 
компетенције. Стваралачке 
активности реализују се 
као усмена продукција 
(говорне вежбе, дискусије, 
разговори, монолози, 
рецитовање и казивање), 
писмена продукција 
(писање есеја, радова, 
домаћих задатака) и 
комбинована продукција 
(реферисања и 
презентације).  
 
Препоручени и изборни 
садржаји  

Књижевност старог 
века 

 

Упознавање аутора, 
одлика и дела 
књижевности старог 

• објасни појам књижевности старог 
века 

• наведе и протумачи водеће 

Књижевна дела за обраду: 
- Еп о Гилгамешу (одломак, осма плоча)  
- Библија. Стари завет. Легенда о потопу. 
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века. литерарне појаве сумерско-
вавилонске, хебрејске и античке 
књижевности 

• тумачи тематику и поетске одлике  
најпознатијих епова књижевности 
старог века  

• познаје састав Библије 
• запажа и тумачи елементе 

библијског света и стила 
• читањем и тумачењем 

репрезентативних одломака  
упознаје тематику и одлике 
хомерског епа 

• наведе и у конкретним делима 
препозна одлике трагедије 

• чита и тумачи античку трагедију 
• познаје садржаје митова који су 

грађа главних остварења античке 
књижевности 

• тумачи стваралачку улогу мита у  
делима књижевности старог века 

• разуме значај и хуманистичке  
вредности књижевности старог века 

- Библија. Нови завет. Страдање и васкрсење 
Христово. 
- мит о Троји 
- мит о Едипу 
- Хомер: Илијада (одломак, шесто певање, 
сусрет Хектора и Андромахе) 
- Софокле: Антигона 
Препоручени и изборни садржаји: 
- Хомер: Одисеја, једно певање по избору 
- Софокле: Цар Едип 
 

допуњавају обавезни део 
програма. У 
четворогодишњим 
стручним школама, у 
зависности од образовног 
профила, на годишњем 
нивоу планира се за обраду 
различит број часова. У 
договору са ученицима, 
наставник се опредељује за 
дела из изборног програма 
према могућностима, 
односно уважавајући 
конкретне радне околности.  
 
Оцењивање  
је континуирано и 
систематично. Вреднује се 
активност ученика током 
припремне фазе рада и 
током рада на часу, учешће 
у раду приликом  тумачења 
дела, учесталост јављања, 
квалитет одговора, 
оригиналност ставова, 
уважавање гледишта 
других ученика и 
другачијих виђења, однос 
према раду, способност 
примене  теоријских знања 
у конкретним радним 
околностима. Оцењивање 
обухвата и писмено 
изражавање (домаћи задаци  
поводом конкретних  
књижевних дела; годишње 
до шест домаћих задатака). 
У сврху оцењивања може 
бити планирано и 
тестирање, како би се 
стекао непосредан увид у 
текућа знања ученика.  
 

Народна књижевност 
 

Утврђивање и 
проширивање знања 
о народној 
књижевности, 
њеним својствима, 
естетским дометима 
и значају у развоју 
књижевности.  

• објасни појам и назив народне 
књижевности  

• тумачи поетику народне 
књижевности 

• објашњава и тумачи основне одлике 
народне књижевности: 
колективност у стварању и 
преношењу усмених творевина, 
формулативност и варијантност 

• поуздано тумачи репрезентативна 
остварења родова и врста усмене 
књижевности: лирска песма, епска 
песма, лирско-епска песма (балада) 
и народна припoветка 

• класификује дела народне 
књижевности 

• разуме вредности и значај усмене 
уметности речи и њихову улогу у 
култури и књижевности 
 

Књижевна дела за обраду: 
- Женидба сјајнога Мјесеца, народна лирска 
песма 
- Комади од различнијех косовскијех пјесама 
- Марко пије уз Рамазан вино 
- Хасанагиница 
- Бој на Мишару 
- Дјевојка бржа од коња, народна приповетка 
Препоручени и изборни садржаји: 
- Женидба Максима Црнојевића 
- Диоба Јакшића 
- Опет Диоба Јакшића 
- Ропство Јанковић Стојана 
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Средњовековна 
књижевност 

 

Упознавање  
основних одлика 
поетике 
средњовековне 
књижевности.   

• наведе главне одлике поетике  
средњовековне књижевности 

• познаје одлике водећих књижевних 
врста у средњовековној 
књижевности: житије, похвала, 
слово и служба 

• чита и тумачи репрезентативна дела 
средњовековне књижевности 

 

Књижевна дела за обраду: 
- Свети Сава: Житије Светога Симеона 
(одломак, болест и посвећење Симеоново) 
- Јефимија: Похвала кнезу Лазару 
- Деспот Стефан Лазаревић: Слово љубве 
Препоручени и изборни садржаји: 
- Данилов ученик: Житије Данила Другог 
(одломак, опис одбране Хиландара) 
- Јефимија: Туга за младенцем Угљешом 
- Константин Филозоф: Опис Београда (из 
Житија деспота Стефана Лазаревића, 51. 
поглавље) 
 

 
Оквирни број часова по 
темама 
• Увод у проучавање 

књижевног дела (20 до 
23 часова) 

• Књижевност старог 
века (8 до 10 часова) 

• Народна књижевност (8 
до 9 часова) 

• Средњовековна 
књижевност (5 часова) 

• Хуманизам и ренесанса 
(9 до 10 часова) 

• Језик као лингвистички 
појам (4 до 6 часова) 

• Историја књижевних 
језика код Срба (4 до 6  
часова) 

• Језик као средство 
комуникације (1 час) 

• Језик (фонетика, 
морфофонологија и 
ортоепија) (6 до 8 
часова) 

• Лексикологија (1 до 2 
часа) 

• Правопис (5 часова) 
• Култура изражавања и 

функционална 
писменост (5 до 6 
часова) 

• Припрема, израда и 
исправак писменог 
задатка (20 часова)  

 
Корелација 
Ликовна уметност, музичка 
уметност, историја, 
грађанско васпитање, 
верска настава, 
рачунарство и 
информатика.  

Хуманизам и 
ренесанса 

 

Упознавање одлика 
епохе хуманизма и 
ренесансе. 
Познавање поетике 
књижевности 
хуманизма и 
ренесансе.  

• објасни појмове хуманизма и 
ренесансе у култури, уметностима и 
у књижевности 

• наведе главне мотиве, тематику и 
водеће стилске одлике 
репрезентативних књижевних дела 
хуманизма и ренесансе 

• познаје и тумачи ренесансну 
трагедију и комедију 

• препознаје и тумачи пародију 
• уочава и тумачи сцене из 

књижевних дела које илуструју  
виђења живота у епохи хуманизма и 
ренесансе  

• разуме естетске вредности, хумане 
поруке и значај књижевности 
хуманизма и ренесансе 

Књижевна дела за обраду: 
- Данте: Пакао (одломак, певање пето, Паоло и 
Франческа) 
- Бокачо: Декамерон (дан пети, прича девета) 
- Сервантес: Дон Кихот (одломак, осмо 
поглавље) 
- Шекспир: Тимон Атињанин 
- Марин Држић: Дундо Мароје  
- Шишко Менчетић: Први поглед  
Препоручени и изборни садржаји: 
- једна песма дубровачких петраркиста 
- Џоре Држић: Горчије жалости јесу ли гди 
кому 
- Марин Држић: Новела од Станца 
 

Језик као 
општелингвистички и 
социолингвистички 

појам 
 

Указивање на значај 
језика као система у 
човековом животу и 
његову друштвену 
условљеност 
(проширивање и 
утврђивање знања) 

• разуме језик као 
општелингвистичку и 
социолингвистичку појаву  

• разуме појам хијерархије у језику, 
економичност, продуктивност, 
појам дислокације. 

• језичку јединицу сврстава  у 
одговарајући језички ниво 

• разуме појам стандардног језика 
• тумачи процес стандардизације 
језика 

• разуме улогу и значај речника, 
граматике и правописа  

• Језик као општелингвистички појам (место 
језика у људском животу; битна својства 
језика: хијерархијска структура језика, 
економичност, продуктивност, дислокација, 
преноси се културним путем) 

• Језички систем и науке које се њиме баве 
• Стандардни језик. Стандардизацијa 
• Коришћење нормативних приручника 

(нормативна граматика, нормативни речник, 
правопис) 

• Раслојавање српског језика (територијално, 
социјално, индивидуално и функционално). 
Нестандардни језички варијетети. 
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• користи нормативне приручнике 
• разуме појаву раслојавања језика    
• именује и разликује дијалекте, 
социолекте и функционалне  
стилове 

• препознаје идиолекте  
• објасни зашто су           шумадијско-
војвођански и источнохерцеговачки 
у основи српског стандардног језика 

Функционални стилови 
• Дијалекти (распростирање, подела, основне 

особине) 
• Дијалекатска основа српског стандардног 

језика 
 

 

Историја књижевних 
језика код  Срба 

 

Обнављање, 
утврђивање и 
унапређивање знања 
о историјским 
околностима у 
којима су се  
развијали  књижевни 
језици код Срба   

• схвати значај прве филолошке 
расправе  

• објасни како је настао 
старословенски језик и укаже на 
значај првог књижевног језика за 
Словене 

• опише и објасни значај рада 
Ћирила и Методија за словенску 
писменост 

• објасни  значај Мирослављевог 
јеванђеља у историји српског 
књижевног језика 

• именује и упореди књижевне језике 
код Срба од 12. до 19. века  

• објасни значај реформисане азбуке 
Саве Мркаља 

• разуме и тумачи значај Вука 
Караџића као реформатора српског 
језика 

 

• Црноризац Храбар, Слово о писменима  
• Запис Глигорија дијака у Мирослављевом 

јеванђељу 
• Развој књижевног језика код Срба 

(старословенски језик, словенска писма: 
глагољица и ћирилица; рад Ћирила и 
Методија) 

• Српскословенски језик (Мирослављево 
јеванђеље); писано стваралаштво на 
српском народном језику до прве половине 
18. века (повеље, Законик цара Душана, 
писма, беседе – веза са књижевношћу) 

• Рускословенски језик 
• Славеносрпски језик 
• Реформа ћирилице Саве Мркаља 
• Вук Стефановић Караџић (реформа језика, 

писма и правописа, сарадници) 
• Постанак српског стандардног (књижевног) 

језика, фонолошке ћириличке графије и 
фонолошког правописа 

Језик као  средство 
комуникације 

Указивање на значај 
језика као средства 
споразумевања и 
његове најзначајније 
функције  

• разуме зашто је сваки језик 
прикладно и довољно средство за 
комуникацију заједници која њиме 
говори 

• Језик као средство комуникације 
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Језик (фонетика, 
морфофонологија, 

ортоепија) 
 

Обнављање, 
утврђивање и 
унапређивање знања 
о врстама и настанку 
гласова. 
Оспособљавање 
ученика за примену 
знања из 
морфофонологије и 
ортоепије  у складу 
са језичком нормом. 
 

• наброји и упореди врсте гласова и 
наведе њихове основне 
карактеристике  

• објасни на који начин говорни 
органи учествују у формирању 
гласова 

• идентификује и разликује гласовне 
промене и алтернације  

• препозна гласовну промену и 
алтернацију у облицима речи 

• активно примењује знања о 
променама гласова и алтернацијама 
у говору и писању 

• пише ј, покретне вокале и користи 
х у складу са језичком нормом 

• разликује екавске од              
јекавских облика речи, као и 
изузетке 

• разликује четири акцента у 
српском стандардном језику 

• разликује проклитике од енклитика 
и правилно их употребљава 

• правилно користи неакцентовану 
дужину 

• Врсте гласова (вокали, сонанти, 
консонанти) 

• Говорни органи  
 
 
 
• Гласовне промене и алтернације (једначење 

сугласника по звучности, једначење 
сугласника по месту творбе, палатализација, 
сибиларизација, јотовање, губљење 
сугласника,  непостојано а, промена л у о, 
превој вокала). 

• Покретни вокали  
• Сонант ј  
• Консонант х 
• Замена гласа јат  
• Правописна решења 
 
 
 
• Акценатски систем српског стандардног 

језика 
• Клитике (проклитике и енклитике) 
• Неакцентована дужина 

Лексикологија 
 

Оспособљавање 
ученика за примену 
знања из 
лексикологије, као и 
употребу речника 

• наведе речнике српског језика  
• користи једнојезични речник  
• користи речнички чланак 

(разликује одредницу од тумачења) 
 

• Речници српскога језика 
• (Речник српскога језика МС, Речник 

српскохрватског народног и књижевног 
језика САНУ, Велики речник страних речи 
Ивана Клајна и Милана Шипке, Речник 
синонима и сродних речи у српскохрватском 
језику Миодрага Лалевића, Речник нових 
речи Ивана Клајна, Двосмерни речник 
српског жаргона Драгослава Андрића) 

• Употреба једнојезичних речника 
• Одредница и речнички чланак 
• Служење речником за утврђивање 

правилног акцента 

Правопис 
 

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

• користи правопис, језичке и 
правописне приручнике 

• поуздано примењује знања о 
писању великог и малог слова у 
складу са ортографском нормом 

 

• Правопис српскога језика (школско издање) 
• Писање великог слова (на почетку реченице, 

наслови, натписи, властита имена, имена 
народа, географски појмови, небеска тела, 
празници, установе и организације, 
присвојни придеви на -ов и -ин, куртоазна 
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и коришћење 
правописа и 
правописних 
приручника 

употреба великих слова, вишечлана имена 
земаља и остала вишечлана имена, помоћне 
речи у именима, називи апстрактних 
појмова, звања, титуле) 

• Подела речи на слогове 

Култура изражавања 
и функционална 

писменост 
 

Развијање 
функционалне 
писмености ученика, 
као и упућивање у  
ефикасно читање и 
интерпретацију 
информација. 
Богаћење речника, 
употреба 
синтаксички 
развијеније реченице 

 

• припреми и изговори кратак 
монолог на одређену тему 

• води дијалог и дебатује на 
конкретну тему  

• разуме улогу геста у комуникацији 
• проналази, издваја, упоређује и 

обрађује информације из 
неуметничких текстова  

• разуме сложена писана упутства 
•  направи белешке на основу онога 

што чује и онога што прочита 
• напише и обради текст на рачунару 
• прочита електронски текст 

• Усмено комуницирање (монолог, дијалог, 
дебата) 

• Гестови (слушање и говорење) 
• Разумевање и коришћење информација из 

различитих врста неуметничких текстова 
(техничка упутства за коришћење апарата, 
упутство за употребу лека, енциклопедијска 
одредница и сл.) 

• Вођење бележака поводом говора, писаног 
текста 

• Обрада текста на рачунару (основни 
елементи: уједначеност избора фонта и 
величине слова у изабраном фонту, 
коришћење табулатора, уређене маргине, 
нумерација страна, обликовање наслова и 
поднаслова) 

Припрема, израда и 
исправак писмених 

задатака 
 

 
• Писмени задаци 

 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 

− Ликовна уметност 
− Музичка уметност  
− Историја 
− Грађанско васпитање 
− Верска настава 
− Рачунарство и информатика 

 
 



 
 
 
Назив предмета: Српски као нематерњи језик 

Годишњи фонд часова: 64-74  

Разред: први – средње стручне четворогодишње школе 

Циљеви предмета: 

1. Овладавање српским као нематерњим језиком у оквиру предвиђених садржаја;  
2. Усвајање граматичких садржаја и лексике; 
3. Усвајање правилног изговора; 
4. Оспособљавање за комуникацију у свакодневним животним ситуацијама; 
5. Оспособљавање ученика за самостално усмено и писмено изражавање; 
6. Упознавање ученика са културом српског народа; 
7. Упознавање ученика са делима српске књижевности; 
8. Развијање интересовања ученика за даље учење српског језика; 
9. Овладавање терминологијом у вези са образовним профилом. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ЦИЉ 
ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 
стању да: 

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ ПО 
ТЕМАМА 

НАЧИН 
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Гр
ам

ат
ик

а 
 
• Оспособљавање ученика 

за правилан изговор и 
правилну алтернацију 
гласова српског језика, 
као и за правилно 
акцентовање речи и 
реченица 

 
 
 
• Упознавање ученика са 

правилном употребом 
облика речи 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
• Оспособљавање ученика 

за правилну употребу 
реченица, предлошко-
падежних конструкција и 
конгруенцију субјекта и 
предиката 

 

 
• правилно артикулише гласове 

српског језика 
• примењује основна правила 

акцентовања речи и реченица 
• уочава, лоцира и примењује 

алтернације гласова 
 
 
 
 
• разликује глаголе по виду и 

роду 
• гради префиксацијом свршене 

глаголе од несвршених 
• правилно користи лице, род и 

број глагола 
• разликује, правилно гради и 

користи глаголске облике за 
садашње, прошло и будуће 
време (презент, перфекат и 
футур I) 

• правилно користи род и број 
именских речи 

• препознаје и користи различите 
заменице, придеве и прилоге 

 
 
• препознаје термин 

комуникативна и предикатска 
(независна и зависна) реченица, 
наводи примере и одређује 
функције независних 
предикатских реченица 

• правилно конгруира субјекат и 
предикат 

• правилно употребљава облике 
акузатива у функцији правог 
објекта 

• користи одговарајуће падеже уз 
глаголе мировања и кретања 

• препознаје и користи зависне 
предикатске месне реченице 

 
Фонетика и фонологија: 
• вокали и консонанти српског језика 
• појам акцента, место акцента 
• једначење сугласника по месту творбе; 

палатализација и сибиларизација 
 
 
 
 
 
Морфологија: 
• глаголски вид (разликовање имперфективних и 

перфективних глагола, творба  глагола 
префиксацијом), глаголски род (прелазни, 
непрелазни и повратни глаголи; детаљније: 
карактеристике правих повратних глагола) 

• глаголски  облици (презент, перфекат, футур I, 
радни глаголски придев, инфинитив) 

• именице – категорија именичког рода и броја 
(детаљније: именице мушког рода на сугласник, 
именице женског рода на -а, именице средњег 
рода) 

• заменице – показне и личне 
• придеви – описни и градивни 
• прилози – место, време, начин 

 
 
 Синтакса: 
• врсте реченица (комуникативна, предикатска 

реченица, комуникативна функција независних 
предикатских реченица и конституентска 
функција зависних месних реченица) 

• основни реченични чланови: граматички субјекат, 
предикат (именски, глаголски – прост и сложен); 
прави објекат у акузативу 

• прилошке допуне и одредбе (генитив, локатив – 
место, акузатив – циљ, датив – правац) 

 
  

На почетку теме ученике упознати са 
циљевима и исходима наставе односно 
учења, планом рада и начинима 
оцењивања 
 
Облици наставе 
Предмет се реализује у оквиру следећих 
облика наставе: 
• теоријска настава 
 
Место реализације наставе 
• Теоријска настава –  учионица 
 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода 
вршити путем: 

• праћења остварености исхода 
• тестова знања 

 
Оквирни број часова по темама 

• фонетика (6 часова) 
• морфологија (14 часова) 
• синтакса (9-11 часова) 
• правопис (4 часа) 
• култура изражавања (14-17 

часова) 
• књижевност (17-22 часова) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



П
ра
во
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• Оспособљавање ученика 

за примену правописних 
правила српског језика 

 
 
 

 
• примењује правописна правила 

српског језика 
 
 
 
 

 
• Карактеристике фонетског правописа 
• Велико и мало слово (придеви на -ски; -ов, -ев, 

 -ин; имена народа) 
• Правопсини знаци и знаци интерпункције према 

комуникативној функцији реченице 
 

Препоруке за реализацију садржаја 
програма 
 
 

Наставни програм српског као 
нематерњег језика за средњу школу 
представља продужетак програма 
основне школе и обезбеђује континуитет 
наставе овог предмета. Стога, неопходно 
је да се наставник упозна са садржајем 
програма предмета српски као нематерњи 
језик за  основну школу. 

Ниво знања ученика из основне 
школе, у погледу овладаности српским 
језиком, веома је различит. Зато настава 
српског као нематерњег језика не може 
бити једнообразна и у њој се морају 
уважавати различите могућности и 
потребе ученика различитих средина и 
различитих матерњих језика. Она мора 
обезбедити индивидуално напредовање 
ученика у савладавању језичких и 
комуни-кативних вештина, што 
подразумева достизање различитих нивоа 
исхода зависно од конкрет-них 
могућности. 

С обзиром на то да је основни 
циљ наставе овога предмета продуктивно 
овлада-вање српским језиком и 
оспособљавање учени-ка за комуникацију 
у свакодневним ситуа-цијама, 
организација ове наставе треба да се 
базира на принципима комуникативног 
присту-па у усвајању и учењу језика. 

Садржаји програма из граматике 
повезани су са садржајима граматике у 
основној школи, којима се сада приступа 
когнитивно. Тиме се знања употпуњују и 

К
ул
ту
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 и
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• Оспособљавање ученика 

за усмено и писмено 
изражавање 

 
 
 
 
 

 
• комуницира на српском језику 

у складу са темом или 
ситуацијом 

       (даје одговоре на постављена 
питања и поставља питања) 

• проширује језичку и лексичку 
грађу 

 
 
 
 

 
Тематика: 
• Комуникативне функције у свакодневном животу 

(у складу са тематиком) 
- Представљање 
- Ужа породица 
- Становање (стан, кућа) 
- Околина 
- Делови тела 
- Обућа и одећа (мода ) 
- Исхрана   

• Писмени задатак (један годишње) 
• Домаћи задаци / писмене вежбе 

  



К
њ
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• Упознавање са 

различитим књижевним 
родовима и врстама и 
значајним делима српске 
књижевности 

 

 
• резимира садржину текста 
• уочава  естетску вредност 

текста 
 

ОБАВЕЗНИ: 
– Вук Стефановић Караџић – сакупљач народних 

умотворина; 
– „Српска дјевојка“, лирска народна песма 
–  „Ропство Јанковић Стојана“, епска народна 

песма  
– народне пословице, питалице, брзалице (избор) 
– Бранко Радичевић: „ Мини Караџић у 

споменицу“ 
– Иво Андрић: „Ex Ponto“ (2 лирска записа и 

епилог ) 
– Данило Киш: „Рани јади“ (Прича од које се 

црвени или Док му бишту косу ); 
– Драгослав Михаиловић: „Кад су цветале 

тикве“ 
(одломак из романа – уводно поглавље)        

– Душан Ковачевић: „Маратонци трче почасни 
круг“ (одломак из драме – 2. чин, 2. сцена); 

 
ИЗБОРНИ: 
– Војислав Илић: „Вече“ 
– Јован Дучић: „Подне“ 
– Мирослав Антић: кратки прозни текст „Риба“ 
– Момо Капор: збирка приповедака „Дама 

скитница и off приче“ – Пре, После, Скитара, 
Љубави) 

– Душан Радовић: избор афоризама – 
       „Београде, добро јутро“ 
– Зоран Живковић:  приповетка „Огрозди“  из 

збирке „Читатељка“ или одломак из романа  
„Последња књига“ (1. поглавље) 

– Светлана Велмар Јанковић (одломак из романа 
„Бездно“ – Писмо , 15. марта 1862.) 

– Личност из спорта и културе, новински чланак 
– Текст песме из поп-рок културе 
       (Треба обрадити два дела.) 
 

 

подижу на виши њиво, коригују се 
евентуалне грешке настале услед 
интерференције матерњег језика и 
недовољно савладаних садржаја из 
претходних разреда.  
              Наставу граматике треба 
организовати као средство учења 
употребе језика, без нефункционалног 
учења граматичких правила и парадигми. 
Граматичке елементе треба презентовати 
и увежбавати у контексту, у реалним 
говорним ситуацијама.  

У оквиру часова књижевности 
обрађују се одабрани одломци из српске 
књижевности. Поред предложених 
књижевних текстова у настави се 
препоручује коришћење и других 
аутентичних и конструисаних текстова у 
складу са стручним профилом ученика.  

Изузетну пажњу треба посветити 
мотивацији ученика за рад 
организовањем различитих метода и 
облика рада и разноврсним лексичким, 
граматичким и комуникативним вежбама. 
Ученике треба подстицати и на уочавање 
сличности и разлика српског и матерњег 
језика, али и ширих, културолошких 
карактеристика. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА  
• Матерњи језик и књижевност 
• Историја 
• Ликовна култура 
• Музичка култура 



 
 

Emërtimi i lëndës: GJUHË SHQIPE DHE LETËRSI ( lëndë e obligueshmë) 

Fondi vjetorë: 96-111 ( makineri, elektro, ekonomi, mjekësi) 

Viti : i parë 

  

TEMA QËLLIMI 
PËRFUNDIMI 

Pas përfundimit të temës nxënësi është 
në gjendje që të: 

PËRMBAJTEJET E REKOMANDUARA 
SIPAS TEMAVE 

MËNYRA E REALIZIMIT 
TË PROGRAMIT 

Hyrja në 
mësimin e 
veprave letrare 

Futja e nxënësve në 
botën e veprave 
artistike dhe në 
letërsinë si shkencë 
dhe art 

• dalloj llojet e arteve dhe mjetet e saja 
shprehëse 
• sqaroj nocionin dhe funksionin e 
letërsisë dhe ndërlidhjen me artete e tjera 
•theksoj disciplinat shkencore që merren 
me studimin e letërsisë 
• të shoh dallimin në mes letërsisë së 
shkruar dhe gojore 
• t’i dalloj gjinitë dhe llojet e letërsisë 
• të përcaktojë temën, motivin, syzheun, 
fabulën, personazhet dhe idenë në 
veprën letrare. 
• të paraqes njohuritë e marra mbi 
veprën letrare 
 

• Llojet e letërsisë, ndarja e letërsisë. 
• Letërsia si art, letërsia dhe aretet tjera  
• Historia e letërsisë, teoria e   letërsisë, kritika 
letrare 
• Struktura e veprave letrare lirike: këngët lirike 
popullore dhe këngët lirike letrare sipas 
zgjedhjes 
• Struktura e veprës epike: kënga popullore 
epike 
• Struktura e veprës dramatike , sipas  zgjedhjes 
• Vlerësimi i qëllimeve të parapara ( test) 

• Në fillim  të temës (njësisë) 
nxënësit të njihen me qëllimet e 
mësimit, planin e punës dhe 
mënyrat e vlerësimit 

Format e mësimit 
Lënda realizohet  në format 
vijuese të mësimit: 
•Mësimi teorik ( 105 orë) 

Vendi I realizimit të mësimit 
• mësimi teorik relaizohet në 
klasë 
Rekomandimet për realizimet 

e mësismit 
• Gjatë zhvillimit të veprave 
dramatike , mundësisht të 
vizitohet ndonjë shfaqje teatrale , 
shikimi i inçizimit të ndonjë 
shfaqje dramatike, dhe pastaj të 
bisedohet me nxënës  rreth asaj. 
Kjo njësi mësimore  është e 
mundur të realizohet gjatë tërë 
vitit shkollorë p.sh. struktura e 
veprës dramatike  të punohet  në 
shembullin e  ,,Romeos dhe 
Zhulijetes”, ndërsa strukturën e 
poezisë  popullore lirike dhe 
epike gjatë realizimit të njësive 

Letërsia e kohës 
së vjetër       
(antik) 

• Njohja e 
nxënësve me 
mitologjinë, veprat 
më të njohura të 
kohës së vjetër  dhe 
rëndësinë e tyre  
për zhvillimin e 
kultureës evropiane 
. 

• të sqaroj rëndësinë e mitologjisë për 
letërsinë antike dhe kulturën evropiane  
• të përcaktojë emrat e autorëve, titujt e 
veprave të zhvilluara  dhe t’i klasifikoj 
sipas kulturave që i takojnë 
 • të sqarojë  porosinë univerzale të 
letërsisë së kohës së vjetër  

• Letërsia Babilonase : Epi i Gilgameshit. 
• Mitet mbi Tantalin, Sizifin, mitin mbi Trojën, 
gjykimin e Parisit, Odiseu dhe Penelopa, Akili, 
Edipi… 
• Letërsia Helenike: Homeri :Iliada (fragment)  
• Sofikliu – Arti në veprat e Sofokliut 
(Antigona, fragment) 
• Eskili- Jeta dhe veprimtaria letrare 
• Euripidi ,,Medea” analizë 
• Virgjili ,,Eneida” analizë 



Letërsia e vjetër 
shqipe 

• Njohja e 
nxënësve me 
monumentet e 
kulturës shqiptare, 
zhvillimin e 
shkrimit dhe gjuhës 
veprat e letërsisë së 
vjetër. 
 

• Të ceken monumentet  më të njohura të 
kulturës shqiptare:  gjuha e tyre, alfabeti 
dhe koha kur janë krijuar.  
• Emërton autorët, veprat dhe i 
klasifikon sipas gjinive  dhe llojeve 
artistike. 
• Sqaron rëndësinë e letërsisë së vjetër 
për kulturën shqiptare dhe letërsinë e 
krijuar më vonë. 

• Letërsia e vjetër shqipe: dokumentet e para  të 
shkrimit të shqipes 
• Marin Barleti ,,Historia e Skënderbeut”, 
struktura e librit, struktura poetike. 
• Frank Bardhi, Fjalori latinisht-shqip, analizë 
• Gjon Buzuku ,, Meshari”, Struktura e librit- 
analizë 
• Pjetër Budi  ,,Poezitë”, analizë dhe komente 
dhe komentim i tekstit të vjetër  
• Pjetër Bogdani , Jeta dhe vepra 
• Jul Variboba,, Gjella e Shën Mërisë”fragment 
për të ilustruar, 
• Nezim Berati, ,,Poezitë” – analizë dhe 
komentim 
•Muhamet Çami ,, Erveheja” –analizë dhe 
komentime 
• Hasan Ziko Kamberi, Jeta dhe vepra  
• Lëvizja kulturore e Voskopojës  

nga letërsia popullore. 
 • letërsia popullore mund të 
zhvillohet sipas motiveve( puna 
në grupe)  
Vlerësimi 
Rezultatet e arritura vlersohen 
duke: 

1. Përcjellur punën e 
nxënësve në kontinuitet 

2. Testet e diturisë 
3. Testet e aftësive 

praktike 
Numri i orëve sipas temave: 
• Letërsia e vjetër shqipe 20  
• Letërsia popullore 7  
• Letërsia e huaj  16  
• Teoria e letërsisë 9  
• Gjuhë 27  
• Lektyra  8 
• Kultura e të shprehurit  18      
 
 
 
 

Letërsia 
popullore 

• Të spjegojë 
letërsinë popullore 
si shprehje  të 
mendimit dhe 
ndjenjes kolegtive, 
thesarin e 
shprehjeve 
popullore dhe të 
dalloj letërsinë 
gojore nga ajo e 
shkruar  

• Të dalloj këngët lirike , epike dhe 
liriko-epike. 
• të vërej llojllojshmëritë në tematikë 
dhe motive 
• të vlerësoj vlerat etike në veprat e 
letërsisë popullore. 
• të krahasoj interpretimin artistik të 
vërtetës dhe fakteve historike  

• Lirika familjare: Festat dhe këngët e 
motmotit, ninullat, këngët e dasmës, vajtimet 
etj. 
• Veçoritë e poezisë popullore lirike 
• Vëçoritë e poezisë popullore epike 
• Veçoritë e poezisë popullore liriko-epike  
• Lirika  shoqërore:  këngët e kurbedit, 
nizamëve, dashurisë, etj. 
• Epika legjendare (Gjergj Elez Alia), legjenda 
e rinjohjes së burrit me gruan. 
• Epika historike: këngët para pushtimit turk 
gjatë pushtimit turk dhe pas pushtimit turk. 
• Veçoritë e prozës popullore 
• Vlerësimi i njohurive të arritura  

manizmi dhe 
Renesanca   
(Rilindja)  
evropiane 
 
 

• Njohja me 
poetikën e 
humanizmit dhe 
renesancës 
(rilindjes), 
përfaqsuesit  më të 
njohur dhe veprat e 
tyre 

• Të theksohen përfasuesit më të 
rëndësishëm të Humanizmit dhe 
renesancës (rilindjes) dhe veprat e tyre 
• Të sqarohet dëmethënja e temrmave 
humanizëm dhe renesancë ( rilindjes) 
• Të përcaktohen drejtimet në kuadër të 
humanizmit dhe renesancës (rilindjes) 
• Të krahasohen vlerat e mesjetës me 
ato të humanizmit dhe renesancës 
(rilindjes) 

• Poetika e humanizmit dhe rilindjes, 
përfaqsuesit më të rëndësishëm  
• Françesko Petrarka: ,, Libri I 
këngëve”(Zgjedhje e soneteve) 
• Gjovani Bokaçio ,,Dekameroni” ( tregimi 
sipas zgjedhjes) 
• Dante Aligeri ,, Komedia Hyjnore” ( fragment 
nga Ferri) 
• Uliam Shekspir ,, Romeo e Zhuljeta” –analizë 
• Miguel  De Servantes ,, Don Kishoti I 
Mançës” (fragment) 
• Vlersimi I njohurive të arritura  



ohuritë e 
përgjithëshme 
për gjuhën   

● Përshkrimi dhe 
studimi i gjuhës si 
system, kushtëzimi 
shoqëror dhe 
zhvillimi i saj 
historik 

● Të sqarohet funksioni dhe roli i gjuhës 
● Dallimi i varijeteteve jostandarte  nga 
gjuha letrare dhe standarte  
●  Të mësohen fazat e zhvillimit të 
gjuhës letrare  
● Të emëroj disciplinat që merren me 
studimin e sistemit gjuhësor 

● Vendi i gjuhës në shoqëri  
● Gjuha letrare, norma gjuhësore dhe 
standardizimi 
● Sistemi gjuhësor dhe shkencat që merren me 
të  
● Zbatimi i normës letrare në jetën e 
përditëshme 
● Vlerësimi i njohurive të arritura  

Fonetika  ● Aftësimi i 
nxënënsve për 
aplikimin e  
njohurive  nga 
fonetika dhe 
fonologjia  në 
përputhje me 
normat gjuhësore  

● Aplikimi i njohurive mbi ndryshimet 
fonetike në zgjedhjet drejtshkrimore  

● Fonetika  
● Organet e të folurit  
● Llojet e tingujve ( zanoret, grupet e 
zanoreve) 
● Theksi dhe gjatësia e zanoreve  
● Bashkëtinglloret: ndarja sipas mënyrave të 
nyjëtimit   
● Dialektologjia, nocioni dhe objekti i studimit  
● Karakteristikat  e gjuhës së folur shqipe 
● Ndryshimet fonetike  
● Gegërishtja dhe toskërishtja –nëndialektet e 
tyre  
● Dallimet ndërmjet dialekteve 
● Fonologjia (funksioi i tingujve në gjuhë) 
● Variantet e fonemave  
● Morfologjia – struktura e fjalës  
● Roli i morfologjisë dhe rradhitja e fjalëve  
● Mbaresat e gjuhës shqipe  

Drejtshkrimi  ● Aftësimi i 
nxënësve për 
aplikimin e 
njohurive nga 
gjuha dhe 
drejtëshkrimi në 
përputhje me 
normën gjuhësore  

● Aplikimi i njohurive mbi ndryshimet 
fonetike në përputhje  me normën 
gjuhësore  
● Aplikimi i përdorimit të shkronjës së 
vogël dhe të madhe sipas normës 
gjuhësore  
● Ndarja e fjalëve në fund të rreshtit në 
përputhje me normën letrare  
 

● Normat kryesore  për shkrimin e shkronjës së 
madhe dhe të vogël: në fillim të fjalisë, titujt 
dhe mbishkrimet, emrat e përvetshëm, emrat e 
popujve, nocionet gjeografike, trupat qiellorë, 
institucione dhe organizata. 
● Përdorimi i ë-së (e pa zë)  
● Ndarja e fjalëve në fund të rreshtit 



Kultura e të 
shprehurit  

● Aftësimi i 
nxënësve që 
njohuritë teorike 
nga gramatika dhe 
drejtëshkrimi t’i 
zbatojnë në të folur 
dhe në të shkruar 
sipas normës 
gjuhësore, të 
shfrytëzojnë format 
të ndryshme 
shprehjesh dhe stile 
funksionale  

● Të përshkruaj gjendjen, ndnjenjat, 
disponimin, të shprehë qëndrimet, të 
sjell vedime në formën e folur dhe të 
shkruar  

●  Aplikimi i principeve të gjuhës 
standarte shqipe  

● Të njoh dhe aplikoj veçoritë e stilit 
funksional gojorë dhe artistik. 

● Të aftësohet në plotësimin 
formulareve , fletëpagesave, kërkesave, 
në përputhje me normat letrare 

 

 

 

● Ushtrime gjuhësore 

● Ushtrime stilistike  

● Llojet e stileve funksionale, veçorite 
themelore.  

● Stili letraro-artistik funksional  

● Plotësimi i formulareve, kërkesave, 
fletëpagesave, etj. 

● Hartimet 4 x 2 + 2  

● Detyra shtëpie  

 
Literatura  propozuar  

1. Sabri HAMITI: Libër leximi për klasën e parë të shkollave të mesme ,, Letërsi e vjetër shqipe” 
2. Zejnullah  RRAHMANI: Teoria e letërsisë për shkollat e mesme  
3. Muzafer XHAXHIU: Letërsia botërore I  
4. Ardian MARASHI, Refik KADIJA, Jongji DHOKSANI: Letërsia botërore II  
5. Bahri BECI : Gramatika e gjuhës shqipe  

 
Korrelacioni me lëndë tjera  

1. Historia  
2. Kultura figurative  
3. Arti muzikorë  
4.  

Qëllimi i lëndës  
● Kultivimi dhe zhvillimi i kulturës gjuhësore , rrespektimi i  gjuhës standarte letrare në formën e shkruar dhe në të folur . 
● Njohja me artin letrar  
● Aftësimi për komunikim efikas  
● Pasurimi i njohurive mbi kulturën shqipe dhe të popujve tjerë  
● Zhvillimi i edukimit humanist dhe letrarë nga veprat më të njohura të letërsisë shqipe  si dhe nga thesari i kulturës botërore  
● Orientimi i nxënësve në punën hulumtuese dhe kritike në raport me letërsinë  
● Inkurajimi i nxënësve në përsosjen e të folurit, të shkrimit dhe leximit si dhe kultivimin e dialogut kulturorë  
●  Krijimi i njohurive funksionale nga teoria dhe historia e letërsisë  
●  Zhvillimi i interesimit të përhesrshëm për njohuri të reja në gjuhë dhe letërsi . 
 



Название на учебния предмет: БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И  ЛИТЕРАТУРА (задължително обучение) 
 

Годишњи фонд часова: 105 

Клас: първи 

  
 

 
 
 

ТЕМА ЦЕЛ 
ИЗХОДИ 

След завършената тема ученикът  
ще може да: 

Препоръчителни съдържания 
по темите 

Начин на осъществяване на 
програмата 

Увод  в 
проучване на 
литературно 
произведение 

• Въвеждане на 
учениците в 
света на 
художественото 
произведение и 
литературата 
като наука и 
изкуство 

• различава видовете на изкуството и 
техните средства на изразяване 

• обяснява понятието и функцията на 
литературата, връзката между изкуствата 

• посочва научните дисциплини, които се 
занимават с изследване на литературата 

• сравнява  устната и писана литература и 
прави заключения за различията между 
тях 

• различава литературните родове и видове 
и изброява техните особености 

• определя тема, мотив, сюжет, фабула, 
образ и идея в литературното 
произведение 

• изнася своето мнение във връзка с 
литературното произведение 

• Видове изкуства, деление на изкуствата 
• Литература като изкуство 
• Структура на лирично литературно 
произведение: народна лирична песен и 
художествена лирична песен по избор 

• Структура на епично произведение: 
епична народна песен  
(предложение”Крали Марко 
освобождава три синджира роби”). 

• Оценяване на усвоените знания - тест 

В началото на темата учениците се запознават с 
целите и резултатите на обучението, плана на 
работа и критериите за оценка. 
 
Форми на обучението: 
Учебния предмет се осъществява чрез следните 
форми на обучение: 
теоретично обучение (105 часа) 
 
Място за реализиране на обучението 
Теоретичното обучение се реализира в класна 
стая 

 
• Препоръки за провеждане на обучението 

(Дидактично-методични упътвания) 
• Езиковият материал се систематизира 
фронтално,докато в упражняването се прилага 
групова и индивидуална работа с учениците. 
За реализиране на този материал винаги,когато 
има възможност се използват схеми и черна 
дъска за да се разберат най-добре езиковите 
явления. 

• За упражняване на езиковата материя се 
използват устни и писмени упражнения, 
напр.:Упражнения върху акцента, упражнения 
за усвояване на правописа. В реализацията на 
всички задачи трябва максимално да се 
развива и подтиква мотивацията на учениците, 
употребявайки за целта съответни учебни 
средстваи форми на работа (аудио-визуални 
средства и печатни материали в съответствие с 
програмата и интерасите на учениците: 
подготовка на рецитали,издаване на училищен 

Антична 
литература 

• Запознаване на 
учениците с 
митологията, 
най-известните 
произведения на 
старата 
литература и 
значението им  

• Обясни значението на митологията и  
античната литература и нейното значение 
за развитието на литературата изобщо 

• Посочи имената на автори, названията на 
обработените литературните 
произведения и класифицира ги според 
литературните родове и видове 

• Различава сличностите и разликите 
между темите и мотивите 

• Елинска и скандинавка митология 
(Митове за произхода на света и 
боговете) 

• Старогръцка литература 
• „Изковаване щита на Ахил”-Омир (из 

„Илиада”) 
• „Прощаването на Хектор с Андромаха” - 
Омир (из „Илиада”) 

• „Антигона”-Софокъл 
• Стария и Новия завет (Текстове по 
избор) 

Средновековна 
литература 
(Старобългарск
а литература) 

• Запознаване на 
учениците с 
паметниците на 
южнославянската 
култура, 
развитието на 

• Изброява най-значителните паметници на 
южнославянската култура, езика, 
азбуката и време, в което са създадени 

• Изброява авторите, произведенията и 
класифицира ги според литературните 
родове 

• Начало на славянската писменост: 
Черноризец Храбър „О писменех” 

• Дейността на Кирил и Методий 
• Славянските азбуки и развитието на 
книжовния език 

• Охридска и Преславска книжовна школа 



азбуката, 
произведенията 
на 
средновековната 
литература 

• Обяснява значението на средновековната 
литература за българската култура 

• Прави анализ на избраните текстове 
потпомогнат от страна на учителя 

• Константин Преславки „Азбучна 
молитва” 

• Йоан Екзарх „Шестоднев” 
• Богомилство 
• Презвитер Козма „Беседа против 
богомилите” 

• Търновска книжовна школа 
• Евтимий Търновски 
• Григорий Цамблак „Похвално слово за 
Патриарх Евтимий” 

• Константин Философ (Костенечки) 
• Поп Пейо, Матей Граматик 
• Характер и значение на старата 
българска литература 

• Оценяване на усвоените знания - тест 

вестник,тематични изложби...) 
• Обучението по български език трябва да се 
върже с обучението по сръбски език,истирия, 
география и изобразително изкуство. За да 
може последователно да се проведе принципът 
на корелация на учебния материал,активите по 
български и сръбски език трябва заедно да 
направят своите годишни ориентационни 
планове. Така ще се постигне важна 
реализация  в обучението на двата предмета. 
Още повече, че обучението се извърщва от 
преподаватели билингвисти. Това качество на 
преподаватели дава възможност да се насочат 
учениците към откриване на общото и 
разликите в двата езика и 
литературите,относно културите между двата 
народа. 

• При обработка на драма възможност за 
посещение на театрално представление или 
гледане на запис, а след това разговор. Темата 
Увод в проучване на литературно 
произведение е възможно да се обработва през 
цялата учебна година, така например 
структура на драмата може да се обработи на 
примера „Ромео и Жулиета”, структура на 
лирична и епична народна песен може да се 
обработи по време на реализация на темата 
Народно творчество 

• Народното творчество може да се обработва 
по мотиви (групова работа) 

 
Оценяване 
Оценка на осъществеността на програмата да се 
изпълни чрез 

1. Наблюдаване на осъществеността на 
програмата 

2. Тестови задачи 
 

Приблизителен брой на часовете по теми: 
• Увод  в проучване на литературно 
произведение (6) 

• Антична литература (6) 
• Средновековна литература (Старобългарска 
литература) (17) 

• Народно творчество (15) 
• Хуманизъм и ренесанс( 9) 
• Южнославянско Възраждане (7) 

Народно 
творчество 

• Указване на 
народното 
творчество като 
израз на 
колективно 
мнение и 
чувство, 
съкровище 
съхраняващо 
народните 
обичаи, етичен 
кодекс  

• Различава лирични, епични и лироепични 
песни 

• възприема разнообразие от теми и 
мотиви 

• оценява етичните стойности представени 
в произведенията на народното 
творчество 

• определя характерните особености на 
героите и изнесе фабулата 

• сравнява художествената интерпретация 
на действителността и историческите 
факти 

• Видове народно творчество 
• Особеностите на народната лирична 
песен „Момина жалба”, „Прощавай, 
мамо, прощавай” (предложение) 

• Особеностите на епичната народна 
песен „Крали Марко освобождава три 
синджира роби” 

• Особеностите на лироепична народна 
песен  

• „У Недини слънце грее” 
• „Два са бора ред поредом расли” 
• „Честитка на сурвакари” 
• „Пепедуда” 
• „Залюбил Стоян Борянка” 
• „Даваш ли, даваш, Балканджи Йово” 
• Особеностите на народната проза  
• „Мързеливата снаха” 
• Кой каквото прави, на себе си го прави” 
• „Мъдри думи” 
• Приказки за Хитър Петър 
• Предание, мит, легенда 
• Басня („Елен и лоза”, „Бухал и 
светулка”, „Орел и охлюв”, „Бръшлян и 
бряст”) 

• Оценяване на усвоените знания  
 

Хуманизъм и 
ренесанс 

• Запознаване с 
поетиката на 
хуманизма и 
ренесанса, 
нейните най-

• познава най- значителни представители и 
техни произведения 

• обяснява значението на понятията 
хуманизъм и ренесанс 

• изтъкне особеностите на епохата 

• Поетиката на хуманизма и ренесанса, 
най-значителни представители 

• Франческо Петрарка ”Канцониер” 
(избор сонети) 

• Джовани Бокачо „Декамерон” (приказка 



значителни 
представители и 
литературни 
произведения 

• познава особеностите на епохата в 
обработените произведения 

• сравнява ценностите на средния век с 
ценностите на хуманизма и ренесанса 

• обянява значението на изкуството през 
времето на хуманизма и ренесанса за 
развитието на европейската култура и 
цивилизация 

по избор) или Данте Алигиери ”Ад”  
• Уилям Шекспир „Ромео и Жулиета” 
• Мигел де Сервантес „Дон Кихот” 

(откъс) 
• Оценяване на усвоените знания  

• Общи понятия за езика (5) 
• Фонетика (12) 
• Правопис (8) 
• Култура на изразяването (15) 
• Извънкласно четене (5) 

Възраждане • Запознаване с 
особеностите на 
Възраждането в 
България, 
родоначалниците 
на епохата 

• познава родоначалниците на 
Възраждането в България и техните 
произведения 

• обяснява значението на появата на 
Възраждането 

• познава особеностите на епохата и 
сравнява ги със същите в Европа 

• основни периоди в развитието на 
възрожденската литература 

• Паисий Хилендарски „История 
славянобългарска” 

• Софроний Врачански „Житие и 
страдание грешнаго Софрония” 

Общи понятия 
за езика 

• Проучване на 
езика като 
система и 
създаванети и 
развитието на 
новобългарския 
книжовен език 

• обяснява функциите на природните езици 
(живи и мъртви) 

• различава стандартния (литературен) 
български език, народните говори и 
диалекти 

• познава развитието на българския език до 
XIX век 

• познава дисциплините, които се 
занимават с проучване на езиковата 
система 

• Основните функции на езика, език и 
комуникация 

• Българският език и останалите 
славянски езици (произход, място, 
граници) 

• Деление на българските диалекти 
(източни и западни) 

•  

Фонетика • Учениците се 
оспособяват да 
прилагат 
знанията за 
фонетиката и 
фонологията 
според езиковата 
норма 

• прилага знанията за алтернациите на  
звуковете в правописните решения 

• различава алтернациите на  звуковете 
• познава същността на българското 
ударение (съпоставка със сръбското) 

• Фонетика и фонология 
• Говорни органи; Класификация на 
звуковете (гласни и съгласни и 
поотделна класификация);  

• Комбинаторни особености на гласните 
(Променливо Я, подвижно Ъ, редукция 
на неударените гласни Е, О, А); 

• Комбинаторни особености на 
съгласните 

• Звукови промени: Палатализация, 
Метатеза на Ъ; Асимилация на 
съгласни; Елизия;  

• Характеристика на българското 
ударение (съпоставка със сръбското), 
Енклитики и проклитики;  

• Изговор и транскрибция на чужди 
собствени имена 

Правопис • Учениците се 
оспособяват да 
прилагат 
знанията за езика 
и правописа 

• прилага знанията за алтернациите на  
звуковете според езиковата норма 

• прилага знанията за употребата на главна 
и малка буква според езиковата норма 

• пренася част от думата на нов ред според 

• Правила за употреба на главна и малка 
буква (в начало на изречение, заглавия и 
надписи, собствени имена, географски 
понятия, небесни тела, празници, 
институции и организации, в учтива 



според езиковата 
норма 

езиковата норма 
• владее и умее да прилага 
пунктуационната норма на съвременния 
български книжовен език 

•  
•  

форма...) 
• Употреба на препинателните знаци 
• Пренасяне на част от думата на нов ред 

Култура на 
изразяването 

• Учениците се 
оспособяват да 
прилагат 
теоретичните 
знания по 
граматика и 
правописа в 
устното и 
писмено 
изразяване 
според езиковата 
норма 

• Учениците се 
оспособяват да 
използват 
различни видове 
изказвания  

• Описва състояния, чувства, настроения, 
изкаже мнение, прави заключения в 
устното си и писмено изразяване 

• Прилага принципите на стандартния 
книжовен език 

•  

• Езикови упражнения 
• Класни упражнения  
• 3 x 2 + 2 

Извънкласно 
четене 

• Учениците се 
насочват към 
иследователско и 
критическо 
отношение към 
литературата, 
самостоятелно 
четат , разбират и 
оценяват 
литературно-
художествените 
произведения 

• самостоятено чете и по-добре разбира 
съдържанието на художествени 
произведения 

• по-добре проучва литературното 
наследство 

• подобри устното си изразяване  

• „Потомка” – Елисавета Багряна 
• „Изпит” – Николай Хайтов 
• „Ерма”, „Банатски българин” – Марин 
Младенов 

• Стихотворения от списание „Мост” 
• Разкази от списание „Мост” 
• „Крадецът на праскови”- Емилиян 
Станев 

 



Назив предмета: БУГАРСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ (обавезни предмет) 

Годишњи фонд часова: 105 

Разред: први 

  
 

 
 

ТЕМА ЦИЉ 
ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању 
да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ ПО 
ТЕМАМА НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Увод  у 
проучавање 
књижевног дела 

• Увођење ученика 
у свет 
уметничког дела 
и  књижевност  
као науку и 
уметност 

• разликује врсте уметности и   њихова 
изражајна средства  

• објасни појам и функцију књижевности, 
међусобну повезаност уметности 

• наведе научне дисциплине које се баве 
проучавањем књижевности 

• пореди усмену и писану књижевност и 
изводи закључке о њиховим међусобним 
разликама 

• разликује књижевне родове и врсте и 
наводи њихове одлике 

• одереди тему, мотив, сиже, фабулу, лик и 
идеју у књижевном делу 

• износи своје запажање  о књижевном 
делу 

• Врсте уметности, подела уметности 
• Књижевност као уметност  
• Структура лирског књижевног дела: 
народна лирска песма и уметничка 
лирска песма по избору 

• Структура епског  дела: епска народна 
песма  (предлог”Краљевић Марко 
ослобађа три синџира робља”),  

 

 
• На почетку теме ученици се упознају са 
циљевима и исходима наставе, планом рада и 
начинима оцењивања. 

 
Облици наставе: 
• Предмет се реализује  кроз следеће облике 
наставе: 

теоријска настава (105 часа) 
 
Место реализације наставе 
Теоријска настава се реализује у учионици  

 
Препоруке за реализацију наставе 
(Дидактичко-методичка упутства) 
• Језички материјал се систематизује фронтално, 
док се приликом вежбања примењује групни и 
индивидуални рад са ученицима. За обраду тог  
материјала увек када  постоји могућност се 
користе табеле и табла да би се најбоље 
разумеле језичке појаве. 

• За увежбавање језичке материје се користе 
усмена и писмена вежбања, на пример за 
увежбавање акцента, за усвајање правописа. 
Приликом решавања свих задатака 
максимално треба да се развија и подстиче 
мотивација ученика, користећи у ту сврху 
одговарајућа наставна средства и облике рада 
(аудио-визуална средства и штампани  
материјал у складу са програмом  и 
интерасовањима ученика: припрема рецитала, 
издавање школског листа, тематске 
изложбе...). 

• Настава бугарског језика треба да се повеже са 
наставом  српског језика, историјом, 

Књижевност 
старог века 

• Упознавање 
ученика са 
митологијом, 
репрезентативни
м делима старог 
века и њиховим 
значајем 

• објасни значај митологије и  античке 
књижевности за развој књижевности 
уопште 

• наведе имена аутора, називе обрађених 
дела и класификује их по књижевним 
родовима и врстама 

• препозна сличности и различитости 
између тематике и мотива 

• Грчка и скандинавска митологија 
(Митови о настанку света и богова) 

• Старогрчка књижевност 
• Хомер : „Ковање Ахиловог штита” (из 

„Илијаде”) 
• Хомер: „Опроштај Хектора са 
Андромахом” (из „Илијаде”) 

• Софокле: „Антигона” 
• Стари и Нови завет (текстови по избору) 

Средњовековна 
књижевност 

• Упознавање  
ученика са 
споменицима 
јужнословенске 
културе, развојем 
писма, делима 
средњовековне 
књижевности 

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

• именује ауторе и дела и класификује их 
према књижевним родовима и врстама 

• објасни значај средњовековне 
књижевности за бугарску културу 

• анализира изабране текстове уз помоћ 
наставника 

• Почеци словенске писмености: 
Црноризац Храбар „О писмене” 

• Рад  Ћирила и Методија 
• Словенска писма и развој књижовног 
језика 

• Охридска и Преславска књижевна 
школа 

• Константин Преславски: „Азбучна 
молитва” 

• Йоан Екзарх: „Шестоднев” 



• Богумилство 
• Презвитер Козма: „Беседа против 
богумила” 

• Трновска књижевна школа 
• Евтимије Трновски 
• Григорије  Цамблак: „Похвално слово за 
Патријарх Евтимиј” 

• Константин Философ (Костенечки) 
• Поп Пејо, Матеј Граматик 
• Карактер и значај старе бугарске 
књижевности 

 

географијом и ликовном уметношћу. Да би 
могао уједно да се примени принцип 
корелације  наставног материјала, активи 
бугарског и српског језика треба заједно да 
направе своје годишње оријентационе 
планове. Поред тога, настава се изводи од 
стране наставника билингвиста. То даје 
могућност усмеравању ученика ка откривању 
сличности  и разлика између двају језика и 
књижевности, односно култура два народа. 

• При обради драме могућност за посету 
позоришној представи или гледање на снимка 
позоришне представе, а након тога разговор. 
Тему Увод  у проучавање књижевног дела је 
могуће обрађивати током целе школске  
године, па на пример структуру драмског дела 
обрадити на примеру „Ромеа и Јулије”, 
структуру лирске и епске народне песме 
обрадити током  реализације теме Народна 
књижевност. 

Народна 
књижевност 

• Указивање на 
народну 
књижевност као 
израз  
колективног 
мишљења и 
осећања, ризницу 
народних 
обичаја, етичких 
норми 

• разликује  лирске, епске и лирско-епске 
песме 

• уочи разноликост тема и мотива 
• прооцењује етичке вредности изнете у 
делима народне књижевности 

• наведе особине ликова и изложи фабулу 
• упореди уметничку интерпретацију 
стварности  и историјске  чињенице 

• Врсте  народне књижевности 
• Одлике лирске народне песме 

„Девојачка жалба”, „Опрости, мамо, 
опрости” (предлог) 

• Одлике епске народне песме „Краљевић 
Марко ослобађа три синџира робља” 

• Одлике лирско-епске народне песме 
• „У Недини сунце греје” 
• „Два су бора ред поредом расла” 
• „Честитка коледара” 
• „Лептир” 
• „Заволео Стојан Борјанку” 
• „Дајеш, ли ,дајеш, Балканџи Јово” 
• Одлике народне прозе  
• „Лења снаја” 
• „Ко шта ради сам себи прави” 
• „Мудре речи” 
• Приче о Хитром Петру 
• Предање, мит, легенда 
• Басна („Јелен и лоза”, „Сова и свитац”, 

„Орао и пуж”, „Бршљан и брест”) 
 

Народна књижевност се може обрадити по 
мотивима (рад у групама) 
 
Оцењивање 
• Вредновање остварености исхода вршити 
кроз: 

• праћење остварености исхода 
• тестове знања 

 
Оквирни број часова по темама 
• Увод  у проучавање књижевног дела  

(6 часова) 
• Књижевност страгог века (6 часова) 
• Средњовековна књижевност (17 часова) 
• Народна књижевност (15 часова) 
• Хуманизам и ренесанса (9 часова) 
• Јужнословенски Препород (7 часова) 
• Општи појмови о језику (5 часова) 
• Фонетика (12 часова) 
• Правопис (8 часова) 
• Култура изражавања (15 часова) 
• Лектира (5 часова) 

Хуманизам и 
ренесанса 

• Упознавање  са 
поетиком 
хуманизма и 
ренесансе, њеним 
најзначајнијим 

• наведе  најзначајније представнике и 
њихова дела 

•  објасни значење појмова хуманизма и 
ренесансе 

• наведе одлике правца и препозна одлике 

• Поетика  хуманизма и ренесансе, 
најзначајнији представници 

• Франческо Петрарка ”Канцонијер” 
(избор сонета) 

• Ђовани Бокачо „Декамерон” (прича по 

 



представницима 
и књижевним 
делима 

епохе у обрађеним  делима 
• упореди вредности  средњег века са 
вредностима хуманизма и ренесансе 

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

избору) или Данте Алигијери ”Ад”  
• Вилијам Шекспир „Ромео и Јулија” 
• Мигуел де Сервантес „Дон Кихот” 

(одломак) 
 

Јужнословенски  
Препород 

• Упознавање са 
карактеристикам
а Препорода у 
Бугарској и са 
зачетницима 
епохе 

• наведе зачетнике Препорода у Бугарској 
и њихова дела 

• објасни значај појаве  Препорода 
• наведе особине  епохе и упореди их са 
истима у Европи 

• Основни периоди у развоју 
књижевности Препорода 

• Пајсије Хилендарски „Историја 
славјанобугарска” 

• Софроније Врачански „Живот и 
страдање грешног Софронија” 

Општи појмови 
о језику 

• Проучавање 
језика као 
система и 
настанак и развој 
новобугарског 
књижевног језика 

• објасни функцију природних језика 
(живих и мртвих) 

• разликује стандардни (књижевни) 
бугарски језик и дијалекте 

• објасни развој бугарског језик до XIX 
века 

• наведе дисциплине, које се баве 
проучавањем  језичког система 

• Основне функције језика, језик и 
комуникација  

• Бугарски језик и остали словенски 
језици (корени, границе) 

• Подела бугарских дијалеката (источни и 
западни) 

 

Фонетика • Оспособљавање 
ученика да 
примењују знања 
из фонетике и 
фонологије у 
складу са 
језичком нормом 

• примени знања о  гласовним 
алтернацијама у правописним решењима 

• разликује гласовне алтернације 
• познаје суштину бугарског акцента 

(упоређивање са српским акцентима) 

• Фонетика и фонологија 
• Говорни органи; класификација гласова 

(самогласници сугласници  и даља 
подела) 

• Комбинаторне особине самогласника 
(променљиво Я, покретно Ъ, редукција 
неакцентованих самогласника Е, О, А) 

• Комбинаторне особине сугласника 
• Гласовне промене: палатализација, 
метатеза гласа Ъ; асимилација 
сугласника; елизија  

• Особине бугарског  акцента 
(упоређивање са српским акцентима), 
енклитике и проклитике; речи са два 
акцента 

• Изговор и транскрипција страних 
личних имена 

Правопис • Оспособљавање 
ученика да 
примењују знања 
из језика и 
правописа у 
складу са 
језичком нормом 

• примени знања о  гласовним 
алтернацијама у сладу са језичком 
нормом 

• примени знања о  употреби великог и 
малог слова у складу са језичком нормом  

• подели речи на крају реда у складу са 
језичком нормом  

• зна и уме да примени правила 
интерпункције  савременог бугарског 
књижовног језика 

• Правила употребе великог и малог слова 
(на почетку реченице, наслова и 
натписа, личних имена, географских 
појмова, небескихи тела, празника, 
институција и организација, куртоазна 
употреба великог слова...) 

• Употреба знакова интерпункције 
• Преношење речи у нови ред 



 
Култура  
изражавања 

• Оспособљавање 
ученика да 
примењују 
теоретска знања 
из граматике и 
правописа у 
усменом и 
писменом 
изражавању у 
сладу са језичком 
нормом 

• Оспособљавање 
ученика да 
користе 
различите облике 
казивања 

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

• примени принципе стандардног 
књижевног језика 
 

• Језичке вежбе 
• Изражајно читање књижевног текста 
• Кратка казивања, извештаји, састави на 
задату или слободну тему 

• Писмени задаци 
3 x 2 + 2 

Лектира • Ученици се 
усмеравају ка 
истраживачком и 
критичком 
односу према 
књижевности, 
самостално 
читају, разумеју 
и оцењују 
књижевно-
уметничка дела 

• самостално чита и разуме садржај  
уметничких дела 

• проучава књижевно наследство 
• побољшава усмено изражавање 

• Елисавета Багрјана: „Потомка”  
• Николај Хајтов: „Испит” –  
• Марин Младенов: „Јерма”, „Банатски 
Бугарин”  

• Избор песама из часописа “Мост” 
•  Избор приповедака из часописа „Мост” 
• Емилијан Станев: „Крадљивац бресака” 

 
 



Назив предмета:  ХРВАТСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ (обавезни предмет) 

Годишњи фонд часова:  105  

Разред  први, стручне школе, четворогодишње 

  

  

ТЕМА ЦИЉ 
ИСХОДИ  

По завршетку теме ученик ће бити у 
стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ 
ПО ТЕМАМА 

НАЧИН 
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Увод у 
проучавање 
књижевног 
дела 

• Увођење ученика у 
свет уметничког 
дела и књижевност 
као науку и 
уметност 

• Указивање на 
народну 
књижевност као 
израз колективног 
мишљења и 
осећања, ризницу 
народних обичаја, 
кодекс етичких 
норми 

• разликује врсте уметности и њихова 
изражајна средства 

• објасни појам и функцију 
књижевности, међусобну повезаност 
уметности 

• наведе научне дисциплине које се 
баве проучавањем књижевности 

• упореди усмену и писану 
књижевност и изводи закључке о 
њиховим међусобним разликама 

• разликује књижевне родове и врсте и 
препозна и наброји њихове oдлике 

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

• износи своје запажање о књижевном 
делу 

• процењује етичке вредности изнете у 
делима народне књижевности 

• Врсте уметности, подела уметности 
• Књижевност као уметност, књижевност и 

друге уметности 
• Историја књижевности, теорија 

књижевности, књижевна критика 
• Појам и структура лирског књижевног 

дела (предлози: А. Михановић, П. 
Прерадовић, С. С. Крањчевић, В. Назор, 
Ј. Пупачић, Д. Цесарић, А. Г. Матош...)  

• Лирско епско песништво (Хасанагиница) 
• Појам и структура епског дела: еп 

(Хомер: Илијада – избор), приповетка, 
новела и роман (предлози: С. Колар, В. 
Калеб) 

• Појам и структура драмског дела: драма 
по избору (предлог М. Држић: Новела од 
Станца, Софокле: Антигона)  

• Појам и структура дискурзивних 
књижевних облика (есеј М. Монтењ: О 
васпитању, путопис А. Немчић: 
Путоситнице) 

 

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

 
Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће 
облике наставе: 
• теоријска настава (90 часова) 
• индивидуални, фронтални, тимски, 

групни (15 часова) 
 
Место реализације наставе 
• Теоријска настава и остали облици 

наставе реализују се у учионици 
 
Препоруке за реализацију наставе 
•  приликом обраде драмског дела 

могућност посете позоришној 
представи или гледање снимка 
позоришне представе, а након тога 
разговор. Такође је наставну тему 
Увод у проучавање књижевног дела 
могуће обрађивати током целе 
школске године, па на пример 
структуру драмског дела обрадити на 
примеру „Антигоне“ 

• народна и завичајна књижевност се 
могу обрадити по мотивима (рад у 
групама) 

 
 

Књижевност 
старог века 

• Упознавање 
ученика с 
репрезентатив-ним 
делима старог века 
и њиховим значајем 
за 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 

• препозна сличности и различитости 
тематике и мотива 

• Темељна цивилизацијска књижевна дела: 
Библија, Талмуд, Куран, Гилгамеш, 
Махабхарата 

• Хеленска књижевност: Хомер: Одисеја 
(одломци) 

• Есхил: Оковани Прометеј 
• Плаут: Тврдица 
• Библија (Постање, Излазак, Псалми – 

избор, Јеванђеље по Ивану) 
 



Средњовековна 
књижевност 

• Упознавање са 
споменицима 
европске и хрватске 
средњовековне 
културе, развојем 
писма и језика, 
делима 
средњовековне 
књижевности 

• наведе најзначајније споменике 
европске и хрватске средњовековне 
културе, њихов језик, писмо и век у 
ком су настали 

• наведе дела и класификује их према 
књижевним родовима и врстама 

• лоцира обрађене текстове у 
историјски контекст 

• објасни значај средњовековне 
књижевности за хрватску културу 

• анализира изабране текстове уз 
помоћ наставника 

• Национални епови (одломци): Песма о 
Роланду, Песма о Сиду, Песма о 
Нибелунзима 

• Витешки романи (одломци): Тристан и 
Изолда 

• Трубадурска поезија 
• Хрватска средњовековна књижевност – 

најстарији споменици (Башчанска плоча, 
Винодолски закон, Луцидар, Запис попа 
Мартинца, Летопис попа Дукљанина) 

• Хрватска средњовековна поезија (Ва се 
вриме годишћа) 

 

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода 
вршити кроз: 
1. праћење остварености исхода 
2. тестове знања 
 
Оквирни број часова по темама 
• Увод у проучавање књижевног дела 

(30 часова) 
• Књижевност старог века (18 часова) 
• Средњовековна књижевност (20 

часова) 
• Предренесанса и хуманизам (6 

часова) 
• Завичајна књижевност (4 часа) 
• Општи појмови о језику (4 часа) 
• Фонетика (10 часова) 
• Правопис 1 (5 часова) 
• Језичко изражавање (8 часова) 

 

Предренесанса 
и хуманизам 

• Упознавање с 
предренесан-сом и 
почецима 
хуманизма, 
њиховим 
најзначајнијим 
представници-ма и 
књижевним делима 

• објасни појмове предренесансе и 
хуманизма 

• наведе одлике праваца 
• упореди вредности средњег века с 

вредностима предренесансе и 
хуманизма 

• наведе најзначајније представнике и 
њихова дела 

• Поетика предренесансе и хуманизма, 
најзначајнији представници 

• Данте Алигијери: Пакао (избор) 
• Ф. Петрарка: Канцонијер (избор) 
• Ђ. Бокачо: Декамерон (избор) 
• Хрватски хуманисти (М. Марулић, И. 

Чесмички, Ј. Шижгорић) 

Завичајна 
књижевност 

• Указивање на 
народну 
књижевност Хрвата 
у Србији као израз 
колективног 
мишљења и 
осећања, ризницу 
народних обичаја, 
кодекс етичких 
норми 

• разликује лирске, епске и лирско-
епске песме 

• уочи разноликост у тематици и 
мотивима 

• процењује етичке вредности изнете у 
делима народне књижевности 

• наведе особине ликова и изложи 
фабулу 

• упореди уметничку интерпретацију 
стварности и историјске чињенице

• Завичајна народна лирика и епика 
(предлог И. Прћић: Буњевачке народне 
писме – избор) 

• Завичајна народна приповетка  
(Б. Вујков: Народне приповетке - избор) 

 

Општи појмови 
о језику  

• Указивање на 
проучавање језика 
као система, његову 
друштвену 
условљеност и 
историјски развој 

• објасни функцију језика и појам 
језичког знака 

• разликује нестандардне идиоме од 
стандардног књижевног језика 

• препозна савремени и историјски 
аспект језика 

• наведе фазе развоја од почетака 
писмености до краја 15. века 

• Језик, језички знак, комуникација 
• Стандардни језик и наречја 
• Хрватски језик од почетака писмености 

до краја 15. века 



Фонетика • Оспособљавање 
ученика за 
примењивање 
знања из фонетике 
и фонологије у 
складу са језичком 
нормом 

• објасни улогу фонеме у језику, 
протумачи појмове фонема, алофон, 
фон, фонетика и фонологија 

• примени знања о гласовним 
променама у правописним 
решењима  

• наведе акценте хрватскога 
књижевног језика, зна да их обележи 
и наведе основна правила о њиховој 
употреби 

• Фонетика и фонологија 
• Фонема, разликовна обележја фонеме, 

подела фонема 
• Гласовне промене сугласника 

(сибиларизација, палатализација, 
јотација, једначења, непостојано а/е, 
вокализација... ) с правописним 
решењима 

• Основна правила акцентуације 
хрватскога књижевног језика 

• Фоностилистика и графостилистика 
 

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

• разликује писани и говорни језик и 
дефинише појмове писмо, правопис 
и правоговор 

• примени знања о гласовним 
променама у складу с језичком 
нормом 

• подели речи на крају реда у складу с 
језичком нормом 

• правилно користи реченичне знакове

• Појмови: графема, графија, правопис 
• Правопис (ортографија) и правоговор 

(ортоепија) – фонеме ч, џ, ћ и ђ с 
правописног и правоговорног становишта

• Растављање речи на слогове 
• Графијска реализација интонативних 

средстава и правила њихове употребе 

Језичко 
изражавање 

• Оспособљавање 
ученика да 
примењују 
теоријска знања из 
граматике и 
правописа у 
усменом и писаном 
изражавању у 
складу са језичком 
нормом 

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

• примени принципе стандардног 
књижевног језика 

• разликује различите врсте текстова 
• објасни полифункционалност 

лексика 

• Писано и говорно изражавање 
• Говорење као језичка делатност 
• Читање и препричавање 
• Начин обликовања текста (дневник, опис, 

тумачење, дијалог и монолог) 
• Писмени задаци 2 x 2 часа 
• Домаћи задаци 

 
 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА 
1. Историја 
2. Ликовна култура 
3. Веронаука 
4. Грађанско васпитање 



Naziv predmeta:  HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST (obavezni predmet) 

Godišnji fond sati:  96-111 

Razred  prvi, stručne škole, četverogodišnje 

  

  

TEMA CILJ ISHODI  
Po završetku teme učenik će moći: 

PREPORUČENI SADRŽAJI 
PO TEMAMA 

NAČIN 
OSTVARIVANJA PROGRAMA 

Uvod u 
proučavanje 
književnog djela 

• Uvođenje učenika u 
svijet umjetničkog 
djela i književnost 
kao znanost i 
umjetnost 

• Ukazivanje na 
narodnu književnost 
kao izraz 
kolektivnog 
mišljenja i 
osjećanja, riznicu 
narodnih običaja, 
kodeks etičkih 
normi 

• razlikovati vrste umjetnosti i njihova izražajna 
sredstva 

• objasniti pojam i funkciju književnosti, 
međusobnu povezanost umjetnosti 

• navesti znanstvene discipline koje se bave 
proučavanjem književnosti 

• usporediti usmenu i pisanu književnost i izvoditi 
zaključke o njihovim međusobnim razlikama 

• razlikovati književne rodove i vrste i prepoznati 
i nabrojati njihove značajke 

• odrediti temu, motiv, siže, fabulu, lik i ideju u 
književnom djelu 

• iznositi svoje zapažanje o književnom djelu 
• procjenjivati etičke vrijednosti iznesene u 

djelima narodne književnosti 

• Vrste umjetnosti, podjela umjetnosti 
• Književnost kao umjetnost, 

književnost i druge umjetnosti 
• Povijest književnosti, teorija 

književnosti, književna kritika 
• Pojam i struktura lirskog književnog 

djela (prijedlozi: A. Mihanović, P. 
Preradović, S. S. Kranjčević, V. 
Nazor, J. Pupačić, D. Cesarić, A. G. 
Matoš...)  

• Lirsko epsko pjesništvo 
(Hasanaginica) 

• Pojam i struktura epskog djela: ep 
(Homer: Ilijada – izbor), 
pripovijetka, novela i roman 
(prijedlozi: S. Kolar, V. Kaleb) 

• Pojam i struktura dramskog djela: 
drama po izboru (prijedlog M. Držić: 
Novela od Stanca, Sofoklo: 
Antigona)  

• Pojam i struktura diskurzivnih 
književnih oblika (esej M. 
Montaigne: O odgoju, putopis A. 
Nemčić: Putositnice) 

• Procjena ostvarenosti ishoda – test

• Na početku teme učenike upoznati s 
ciljevima i ishodima nastave, odnosno 
učenja, planom rada i načinima ocjenjivanja. 

 
Oblici nastave 
Predmet se realizira kroz sljedeće oblike 
nastave: 
• teorijska nastava (90 sati) 
• individualni, frontalni, timski, grupni (15 

sati) 
 
 
Mjesto realizacije nastave 
• Teorijska nastava i ostali oblici nastave 

realiziraju se u učionici 
 
Preporuke za realizaciju nastave 
•  prilikom obrade dramskog djela 

mogućnost posjeta kazališnoj predstavi ili 
gledanje snimke kazališne predstave, a 
nakon toga razgovor. Također je nastavnu 
temu Uvod u proučavanje književnog djela 
moguće obrađivati tijekom cijele školske 
godine, pa na primjer strukturu dramskog 
djela obraditi na primjeru „Antigone“ 

• narodna i zavičajna književnost se mogu 
obraditi po motivima (rad u grupama) 

 
Ocjenjivanje 
Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti kroz: 
1. praćenje ostvarenosti ishoda 
2. testove znanja 
 
Okvirni broj sati po temama 
• Uvod u proučavanje književnog djela (30 

sati) 

Književnost 
starog vijeka 

• Upoznavanje 
učenika s 
reprezentativnim 
djelima starog 
vijeka i njihovim 
značajem za razvoj 
europske kulture 

• navesti imena autora, nazive obrađenih djela i 
klasificirati ih po kulturama kojima pripadaju, 
književnim rodovima i vrstama 

• objasniti univerzalne poruke književnosti starog 
vijeka 

• prepoznati sličnosti i različitosti tematike i 
motiva 

• Temeljna civilizacijska književna 
djela: Biblija, Talmud, Kuran, 
Gilgameš, Mahabharata 

• Helenska književnost: Homer: 
Odiseja (odlomci) 

• Eshil: Okovani Prometej 
• Plaut: Tvrdica 
• Biblija (Knjiga Postanka, Knjiga 

Izlaska, Psalmi – izbor, Evanđelje po 
Ivanu) 

• Procjena ostvarenosti ishoda 



Srednjovjekovna 
književnost 

• Upoznavanje sa 
spomenicima 
europske i hrvatske 
srednjovjekovne 
kulture, razvojem 
pisma i jezika, 
djelima 
srednjovjekovne 
književnosti 

• navesti najznačajnije spomenike europske i 
hrvatske srednjovjekovne kulture, njihov jezik, 
pismo i stoljeće u kom su nastali 

• navesti djela i klasificirati ih prema književnim 
rodovima i vrstama 

• locirati obrađene tekstove u povijesni kontekst 
• objasniti značaj srednjovjekovne književnosti za 

hrvatsku kulturu 
• analizirati izabrane tekstove uz pomoć 

nastavnika 

• Nacionalni epovi (odlomci): Pjesan o 
Rolandu, Pjesan o Cidu, Pjesan o 
Nibelunzima 

• Viteški romani (odlomci): Tristan i 
Izolda 

• Trubadurska poezija 
• Hrvatska srednjovjekovna 

književnost – najstariji spomenici 
(Bašćanska ploča, Vinodolski zakon, 
Lucidar, Zapis popa Martinca, 
Ljetopis popa Dukljanina) 

• Hrvatska srednjovjekovna poezija 
(Va se vrime godišća) 

• Procjena ostvarenosti ishoda - test

• Književnost starog vijeka (18 sati) 
• Srednjovjekovna književnost (20 sati) 
• Predrenesansa i humanizam (6 sati) 
• Zavičajna književnost (4 sati) 
• Opći pojmovi o jeziku (4 sata) 
• Fonetika (10 sati) 
• Pravopis 1 (5 sati) 
• Jezično izražavanje (8 sati) 

 

Predrenesansa i 
humanizam 

• Upoznavanje s 
predrenesansom i 
počecima 
humanizma, 
njihovim 
najznačajnijim 
predstavnicima i 
književnim djelima 

• objasniti pojmove predrenesanse i humanizma 
• navesti značajke pravaca 
• usporediti vrijednosti srednjeg vijeka s 

vrijednostima predrenesanse i humanizma 
• navesti najznačajnije predstavnike i njihova 

djela 

• Poetika predrenesanse i humanizma, 
najznačajniji predstavnici 

• Dante Alighieri: Pakao (izbor) 
• F. Petrarca: Kanconjer (izbor) 
• G. Boccacio: Decameron (izbor) 
• Hrvatski humanisti (M. Marulić, I. 

Česmički, J. Šižgorić) 

Zavičajna 
književnost 

• Ukazivanje na 
narodnu književnost 
Hrvata u Srbiji kao 
izraz kolektivnog 
mišljenja i 
osjećanja, riznicu 
narodnih običaja, 
kodeks etičkih 
normi

• razlikovati lirske, epske i lirsko-epske pjesme 
• uočiti raznolikost u tematici i motivima 
• procjenjivati etičke vrijednosti iznesene u 

djelima narodne književnosti 
• navesti osobine likova i izložiti fabulu 
• usporediti umjetničku interpretaciju stvarnosti i 

povijesne činjenice 

• Zavičajna narodna lirika i epika 
(prijedlog I. Prćić: Bunjevačke 
narodne pisme – izbor) 

• Zavičajna narodna pripovijetka  
(B. Vujkov: Narodne pripovijetke - 
izbor) 

• Procjena ostvarenosti ishoda 

Opći pojmovi o 
jeziku  

• Ukazivanje na 
proučavanje jezika 
kao sustava, 
njegovu društvenu 
uvjetovanost i 
povijesni razvoj 

• objasniti funkciju jezika i pojam jezičnog znaka 
• razlikovati nestandardne idiome od standardnog 

književnog jezika 
• prepoznati suvremeni i povijesni aspekt jezika 
• navesti faze razvoja od početaka pismenosti do 

kraja 15. stoljeća 

• Jezik, jezični znak, komunikacija 
• Standardni jezik i narječja 
• Hrvatski jezik od početaka 

pismenosti do kraja 15. stoljeća 



Fonetika • Osposobljavanje 
učenika za 
primjenjivanje 
znanja iz fonetike i 
fonologije sukladno 
jezičnoj normi 

• objasniti ulogu fonema u jeziku, protumačiti 
pojmove fonem, alofon, fon, fonetika i 
fonologija 

• primijeniti znanja o glasovnim promjenama u 
pravopisnim rješenjima  

• navesti naglaske hrvatskoga književnog jezika, 
znati ih obilježiti i navesti osnovna pravila o 
njihovoj upotrebi 

• Fonetika i fonologija 
• Fonem, razlikovna obilježja fonema, 

razdioba fonema 
• Glasovne promjene suglasnika 

(sibilarizacija, palatalizacija, jotacija, 
jednačenja, nepostojano a/e, 
vokalizacija... ) s pravopisnim 
rješenjima 

• Osnovna pravila naglašavanja 
hrvatskoga književnog jezika 

• Fonostilistika i grafostilistika 
• Procjena ostvarenosti ishoda – test

Pravopis • Osposobljavanje 
učenika za 
primjenjivanje 
znanja iz jezika i 
pravopisa sukladno 
jezičnoj normi 

• razlikovati pisani i govorni jezik i definirati 
pojmove pismo, pravopis i pravogovor 

• primijeniti znanja o glasovnim promjenama u 
skladu s jezičnom normom 

• podijeliti riječi na kraju reda u skladu s 
jezičnom normom 

• pravilno koristiti rečenične znakove 

• Pojmovi: grafem, grafija, pravopis 
• Pravopis (ortografija) i pravogovor 

(ortoepija) – fonemi č, dž, ć i đ s 
pravopisnog i pravogovornog 
stajališta 

• Rastavljanje riječi na slogove 
• Grafijska realizacija intonativnih 

sredstava i pravila njihove uporabe 

Jezično 
izražavanje 

• Osposobljavanje 
učenika da 
primjenjuju 
teorijska znanja iz 
gramatike i 
pravopisa u 
usmenom i pisanom 
izražavanju 
sukladno jezičnoj 
normi

• opisati stanja, osjećaje, raspoloženja, izraziti 
stavove, donijeti zaključke u usmenom i 
pisanom izražavanju 

• primijeniti principe standardnog književnog 
jezika 

• razlikovati različite vrste tekstova 
• objasniti polifunkcionalnost leksika 

• Pisano i govoreno izražavanje 
• Govorenje kao jezična djelatnost 
• Čitanje i prepričavanje 
• Način oblikovanja teksta (dnevnik, 

opis, tumačenje, dijalog i monolog) 
• Školske zadaće 2 x 2 sata 
• Domaći zadaci 

 
PREPORUČENA LITERATURA 
1. Snježana Zrinjan: Književnost 1, Alfa, Zagreb, 2003. 
2. Barić, Lončarić i ostali: Hrvatska gramatika, Školska knjiga, Zagreb, 1995. 
3. Babić – Finka – Moguš: Hrvatski pravopis, Školska knjiga, Zagreb, 1996. 
4. M. Solar: Teorija književnosti, Školska knjiga, Zagreb, 1997. 
 
KORELACIJA S DRUGIM PREDMETIMA / MODULIMA 
1. Povijest 
2. Likovna kultura 
3. Vjeronauk 
4. Građanski odgoj 



Назив предмета:  РУМУНСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ (обавезни предмет) 

Годишњи фонд часова:  96-111 

Разред: први 

  

  

ТЕМА ЦИЉ ИСХОДИ 
По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ   
ПО ТЕМАМА 

НАЧИН 
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Увод у 
проучавање 
књижевног дела 

Увођење ученика у 
свет уметничког 
дела и књижевност 
као науку и 
уметност и 
увођење ученика у 
анализу књижевних 
дела 

• разуме значај књижевности за културно 
обогаћивање  

• створи слику о развоју и вредности књижевности 
• разликује књижевне родове и врсте и препознаје 

њихове одлике 
• уради анализу књижевног дела и да разуме 

структуру књижевног дела 
• одреди тему, мотив, резиме, фабулу, ликове... 
• идентификује појмове из теорије књижевности 
• изнесе и аргументује своје запажање о теми, 

ликовима, поруци књижевног дела 
 

• Књижевност као уметност, 
књижевност и друге уметности  

• Историја књижевности, теорија 
књижевности, књижевна критика 

• Структура лирског књижевног 
дела: народна лирска песма и 
уметничка лирска песма по избору 

• Структура епског дела: епска 
народна песма (по избору), 
приповетка или роман (по избору) 

• Структура драмског дела: античка 
и модерна драма   

 

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

 
Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће 
облике наставе: 
• теоријска настава (96 часова) 
 
Место реализације наставе 
• Теоријска настава се реализује у 

учионици 
 
Препоруке за реализацију наставе 
• Наставну тему  Увод у проучавање 

књижевног дела могуће обрађивати 
током целе школске године.  

• Народна књижевност се може 
обрадити по мотивима и темама 
(рад у групама). Поједини садржаји 
из народне књижевности се могу 
реализовати, у складу са 
могућностима школа, у 
етнографским и етнолошким 
музејима.  

• За побољшање наставног процеса, у 
реализацији програма, предлаже се 
коришћење савремених 
технологија: радио, телевизија, ЦД, 
интернет, презентација реферата из 
језика, књижевности, културе и 
румунске цивилизације у Power 
Point –у или другим савременим 
програмима. 

Књижевност 
старог века 
 

• Упознавање 
ученика са 
митологијом, 
репрезентатив-
ним делима 
старог века и 
њиховим 
значајем за 
развој европске 
културе  

• објасни значај митологије за античку књижевност 
и развој европске културе 

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

• објасни универзалне поруке књижевности старог 
века  

 

• Еп о Гилгамешу (сумерско-
вавилонска књижевност)  

• Митови: о Танталу, Сизифу, 
митови о Троји: Одисеј, Ахил, 
Едип… 

• Хеленска књижевност: Хомер: 
Илијада (одломак) 

 

Стара 
књижевнсот 
 
   

• Упознавање 
ученика са 
првим писаним 
текстовим, из 
румунске 
књижевности  

 

• идентификује прве текстове на румунском језику  
• зна значај старе књижевности за развој румунског 

језика  
• зна молдавске, мунтенске и ердељске хроничаре 
• објасни значај старе књижевности за румунску 

културу  
• анализира изабране текстове уз помоћ наставника  

• Први текстови на румунском језику 
• Румунска црквена књижевност (17. 

век – почетак 18. века) 
• Молдавски, мунтенски и ердељски 

хроничари 
• Мирон Костин (из Letopiseţul Ţării 

Moldovei)  
• Јон Некулће (из Letopiseţul Ţării 

Moldovei)  
• Димитрије Кантемир (Descrierea 

Moldovei) 
 



Народна 
књижевност 
 
 

• Оспособљавање 
ученика за 
интерпретацију 
народне 
књижевности и 

• идентификовање 
и препознавање 
народне 
румунске 
духовности и 
књижевног 
изражавања  

• разликује лирске и епске песме  
• процењује етичке вредности изнете у делима 

народне књижевности   
• објасни уметнички оквир, ликове и поетску поруку 
• упореди уметничку интрепретацију стварности и 

историјске чињенице 
 

• Врсте народне књижевности   
• Одлике лирске народне песме 

(песме по избору) 
• Одлике епске народне песме: Bujor, 

Novac şi zâna, Meşterul Manole или 
друге народне баладе по избору  

• Одлике неродне прозе: Prâslea cel 
voinic или друга бајка по избору   

 

• Садржаји из румунског језика могу 
се обрађивати кроз активности у 
групи или у језичким радионицама.  

 
• Оцењивање 
Вредновање остварености исхода 
вршити кроз: 
• праћење остварености исхода 
• тестове знања 
 
Оквирни број часова по темама 
• Увод у проучавање књижевног дела 
      (12 часова) 
• Књижевност старог века (8 часова) 
• Стара књижевност (6 часова) 
• Народна књижевност (9 часова) 
• Хуманизам и ренесанса (7 часова) 
• Барок, класицизам, 

просветитељство  
      (6 часова) 
• Општи појмови о језику (3 часа) 
• Фонетика и правопис ( 6 часова) 
• Лексикологија (7 часова) 
• Култура изражавања (16 часова) 

 

Хуманизам и 
ренесанса  
 
 

• Упознавање 
ученика са 
најзначајнијим 
представницима 
хуманизма и 
ренесансе и 
њиховим 
делима.   

• наведе најзначајније представнике и њихова дела 
• објасни значење појмова хуманизам и ренесанса  
• идентификује одлике књижевних дела који 

припадају епохи хуманизма и ренесансе  
• аргументује примерима из тесктова личне идеје, 

импресије и закључке 
 

• Поетика хуманизма и ренесансе, 
најзначајнији представници 

• Франческо Петрарка  
• Сервантес: Дон Кихот (одломак)  
• Вилијам Шекспир: Ромео и Јулија  
 

Барок, 
класицизам, 
просветитељство 
 
 

• Оспособљавање 
ученика за 
анализу 
књижевних 
текстова и 
њихово 
стављање у 
контекст епохе и 
књижевног 
правца којем 
припадају 

• примени појмове теорије књижевности у анализи 
књижевног текста 

• направи типологију ликова и њихов значај 
• анализира начине карактеризације ликова 
 

• Доситеј Обрадовић 
• Ердељска школа: Јон Будај-

Делеану – Циганијада (Ţiganiada) 

Општи појмови о 
језику 
 
 

• Упознавање 
ученика са 
језиком као 
средством 
комуникације и 
са развојем 
румунског језика 

• Учење појмова 
везаних за 
функионалне 
стилове 
румунског језика  

• разуме улогу језика у комуникацији  
• поштује норме румунског књижевног језика у 

усменом и писаном изражавању 
• разуме процес развоја румунског језика 
• направи разлику између народне варијанте и 

књижевне варијанте румунског језика 
• користи језичке појмове везане за текстове писане 

различитим функционалним стиловима  

• Језик као средство комуникације  
• Развој румунског језика  
• Румунски књижевни језик 
• Функционални стилови румунског 

књижевног језика  
 



Фонетика и 
правопис 
 
 

• Оспособљавање 
ученика за 
примењивање 
знања из 
фонетике, 
правописа и 
интерпункције  

 

• објашњава фонетску структуру румунског 
књижевног језика  

• дефинише фонетске особине вокалског и 
консонантског система румунског књижевног 
језика 

• правилно примени правила раздвајања речи на 
слогове у скалду са новим правилима румунског 
правописа 

• правилно користи велико слово 
• правилно пише дифтонги и трифтонге 
• примењује правила интерпункције 
   

• Фонетски и фонолошки систем 
румунског књижевног језика  

• Вокалски и консонантски систем 
румунског књижевног језика; 
дифтонзи, трифтонзи 

• Хијат. Слог   
• Знаци интерпункције и њихова 

улога у комуникацији  
• Писање великим словом. Писање 

наслова, личних имена, 
географских појмова, институција, 
организација  

 
Лексикологија  
 
 

• Продубљивање 
знања из области 
лексикологије и 
лексикографије  

• Обогаћивање 
речника новим 
речима и 
изразима 

• употребљава одговарајуће речи у свим 
комуникационим ситуацијама 

• обогаћује  лексички фонд примењујући интерне и 
спољашње начине обогаћивања речника 

• употребљава различите типове речника 
• правилно употребљава речи и изразе румунског 

књижевног језика 

• Реч 
• Интерни и спољашњи начини 

обогаћивања речника  
• Лексикографија 
• Типови речника 

Култура 
изражавања  
 
 

• Оспособљавање 
ученика да 
примењују 
теоријска знања 
из области језика 
у усменој и 
писаној 
комуникацији  

• Препознавање 
главних 
карактеристика 
текстова 
написаних 
различитим 
функционалним 
стиловима 

• разуме значај учења румунског књижевног језика 
и његова примена у свим комуникационим 
ситуацијама, у конверзацији 

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

• примени норме румунског књижевног језика у 
комуникацији  

• научи форме правилног и културног обраћања у 
румунском језику  

• попуњава формуларе и захтеве и поштује језичке 
норме у писању текстова административног 
карактера   

• изрази лично мишљење на различите теме из 
културе и уметности 

 

• Језичке вежбе  
• Попуњавање типских формулара и 

захтева 
• Препознавање језичких и стилских 

средстава у књижевним и 
некњижевним текстовима 

• Правилна и адекватна употреба 
румунског језика у рецепцији и 
представљању поруке у различитим 
говорним ситуацијама 

• Усмена и писана аргументација 
појединих мишљења у различитим 
комуникационим ситуацијама  

• Писмени задаци 4 х 2+8 
• Домаћи задаци   

 
 
 
 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
1. Историја 
2. Ликовна култура 
3. Музичка култура 

 



Denumirea obiectului de învăţământ:  Limba şi Literatura Română (obiect obligatoriu) 

Fondul anual de ore:  96-111 de ore 

Clasa  Întâi 

  

  

ТЕМА SCOPUL REZULTATELE 
După abordarea temelor elevul va fi capabil să: 

CONŢINUTURI PROPUSE ÎN 
BAZA TEMELOR 

MODUL DE REALIZARE A 
PROGRAMEI 

Introducere în 
studierea 
operelor literare 
 
 

• Receptarea 
literaturii ca ştiinţă 
şi artă şi iniţierea 
elevilor în analiza şi 
interpretarea 
operelor literare 

 

• sesizeze importanţa literaturii pentru îmbogăţirea 
orizontului cultural 

• formeze o imagine despre evoluţia şi valorile 
literaturii 

• diferenţieze genurile şi speciile literare şi recunoaşte 
specificurile lor  

• facă analiza operei literare şi să sesizeze structura 
operei literare 

• identifice tema, motivul, rezumatul, conţinutul, 
personajele... 

• identifice noţiunile de teorie literară 
• exprime şi să argumenteze opiniile personale privind 

tema, subiectul, personajele, mesajul operei literare

• Literatura ca artă, literatura în 
corelaţie cu alte arte  

• Istoria literaturii, teoria literaturii, 
critica literară 

• Structura operei literare lirice: 
poezia lirică populară şi poezia 
lirică artistică (literară) la alegere 

• Structura operei epice: poezia epică 
populară (la alegere), povestire sau 
roman (la alegere) 

• Structura operei dramatice: antică 
şi modernă  

• Evaluare-test  

• La începutul temei elevii fac cunoştinţă 
cu scopurile şi rezultatele învăţării, planul 
şi modurile de evaluare.  

Forme de învăţământ  
Materia se parcurge prin următoarele forme 
de învăţământ: 
• Partea tеоretică ( 96 de ore) 
Locul de realizare a materiei 
• Partea teoretică se realizează în sala de 

clasă. 
Propuneri  pentru realizarea programei 
• Tema Introducere în studierea 

operelor literare se poate realiza pe tot 
parcursul anului şcolar. 

• Conţinuturile din literatura populară se 
pot aborda pe motive şi teme (activitate 
în grup). Unele conţinuturi din 
literatura populară se pot realiza, după 
posibilităţile şcolii, în muzee de 
etnografie şi etnologie.  

• Pentru îmbunătăţirea procesului de 
învăţământ, în realizarea programei 
propuse este indicată utilizarea noilor 
mijloace electronice şi mass-media: 
radio, televizor, CD, Internet, 
prezentarea referatelor din limbă, 
literatură, cultura şi civilizaţia 
românească în formă Power Point sau 
alte programe actuale. 

• Conţinuturile de limbă se pot realiza 
prin activităţi în grup şi ateliere 
lingvistice. 

 
 
 
 

Literatura antică  
 
 

• Cunoaşterea  
mitologiei şi 
operelor 
reprezentative ale 
literaturii antice şi 
importanţei lor 
pentru dezvoltarea 
culturii europene  

• explice importanţa mitologiei pentru literatura antică 
şi dezvoltarea culturii europene 

• ştie numele autorului, numele operelor literare 
prelucrate, să sesizeze căror culturi aparţin şi să 
recunoască genurile şi speciile literare  

• explice mesajele universale ale literaturii antice 

• Ghilgameş (epos sumeriano-
babilonian)  

• Mituri: Mitul lui Tantal, Sizif, 
mituri despre Troia şi Odisei, 
Ahiles, Edip 

• Literatura elenă: Homer: Iliada 
(fragment);  

• Evaluare – test   

Literatura veche 
 
 

• Cunoaşterea 
primelor texte 
scrise, din literatura 
română;  

• evidenţieze primele menţiuni şi texte în limba 
română  

• ştie importanţa literaturii vechi pentru evoluţia limbii 
române 

• cunoască cronicarii moldoveni, munteni şi ardeleni 
• explice importanţa literaturii vechi pentru cultura 

română  
• analizeze textele alese cu ajutorul profesorilor  

• Primele menţiuni şi texte în limba 
română 

• Literatura română religioasă 
(secolul XVII-începutul secolului 
XVIII) 

• Cronicarii moldoveni, munteni şi 
ardeleni  

• Miron Costin (din Letopiseţul Ţării 
Moldovei)  

• Ion Neculce (din Letopiseţul Ţării 
Moldovei)  

• Dimitrie Cantemir (Descrierea 
Moldovei) 

• Evaluare 



Literatura 
populară 
 
 

• Interpretarea 
creaţiilor literare 
populare 

• Identificarea şi 
recunoaşterea 
spiritualităţii şi 
expresiei creatoare 
populare româneşti. 

• diferenţieze poeziile lirice şi epice  
• recunoască valorile etice redate în operele literaturii 

populare  
• stabilească cadrul artistic, personajele şi mesajul 

poetic.  
• compare conţinutul redat în literatura populară cu 

realitatea istorică a epocii 

• Speciile literaturii populare  
• Caracteristicile poeziei populare 

lirice (poezii la alegere) 
• Caracteristicile poeziei populare 

epice: Bujor, Novac şi zâna, 
Meşterul Manole sau alte balade 
populare la alegere.  

• Caracteristicile prozei populare: 
Prâslea cel voinic sau alt basm la 
alegere.  

• Evaluare

  Notificarea 
Evaluarea rezultatelor se realizează prin: 
1. urmărirea realizării rezultatelor  
2. teste  

 
 
 
 
Numărul de ore propuse 
• Introducere în studierea operelor 

literare (12 ore) 
• Literatura antică (8 ore) 
• Literatura veche ( 6 ore) 
• Literatura populară (9 ore) 
• Umanismul şi renaşterea  (7 ore) 
• Barocul, clasicismul, iluminismul (6 

ore) 
• Noţiuni generale despre limbă (3 ore) 
• Fonetică şi ortografie (6 ore) 
• Lexicologie  (7 ore) 
• Cultura exprimării (16 ore) 

 

Umanismul şi 
renaşterea  
 
 

• Cunoaşterea celor 
mai de seamă 
reprezentanţi ai 
umanismului şi 
renaşterii şi a 
operelor lor.  

• enumere reprezentanţii epocii şi operele lor 
• înţeleagă semnificaţia noţiunii de umanism şi 

renaştere  
• identifice caracteristicile operelor literare apărute în 

epoca umanismului şi renaşterii  
• argumenteze cu exemple din text, ideile, impresiile 

şi concluziile personale 

• Poetica umanismului şi renaşterii, 
cei mai importanţi reprezentanţi 

• Francesco Petrarca 
• Miguel de Cervantes Saavedra: 

Don Quijote de la Mancha  
• William Shakespeare: Romeo şi 

Julieta  
• Evaluare  

Barocul, 
clasicismul, 
iluminismul 
 
 

• Abordarea textelor 
literare şi plasarea 
lor în contextul 
epocii sau curentului 
literar 

• să aplice noţiunile de teorie literară la interpretarea 
unui text literar 

• să alcătuiască tipologia personajului literar şi  
semnificaţia lui 

• să analizeze modalităţile de caracterizare a 
personajelor 

• Dositej Obradović 
• Şcoala ardeleană: Ion Budai-

Deleanu - Ţiganiada 

Noţiuni generale 
de limbă 
 
 

• Iniţierea elevilor în 
cunoaşterea limbii 
ca mijloc de 
comunicare şi 
evoluţia limbii 
române 

• Însuşirea noţiunilor 
legate de stilurile 
funcţionale ale 
limbii

• înţeleagă rolul limbii române în comunicare 
• să respecte normele limbii române literare în 

comunicarea scrisă şi orală 
• să cunoască etapele evolutive ale limbii române 
• să facă diferenţa dintre varianta populară şi literară a 

limbii române 
• să recunoască particularităţile de limbă ale textelor 

scrise în diferite stiluri funcţionale 

• Limba ca mijloc de comunicare 
• Evoluţia limbii române 
• Limba română literară 
• Stilurile funcţionale ale limbii 

române literare 
 

Fonetică şi 
ortografie 
 
 

• Iniţierea elevilor în 
aplicarea 
cunoştinţelor din 
domeniul foneticii şi 
ortografiei şi 
punctuaţiei  

 

• însuşească structura fonetică а limbii române literare 
• ştie particularităţile fonetice ale sistemului vocalic şi 

consonantic al limbii române literare 
• aplice corect regulile de despărţire în silabe potrivit 

noilor reguli ortografice ale limbii române 
• ştie scrierea cu majuscule 
• scrie corect diftongii şi triftongii 
• aplice corect regulile de punctuaţie 
   

• Structura fonetică şi sistemul 
fonologic al limbii române literare 

• Sistemul vocalic şi consonantic al 
limbii române literare; Diftongii. 
Triftongii. 

• Hiatul. Silaba. 
• Semnele de punctuaţie şi rolul lor 

în comunicare 
• Scrierea cu majuscule. Scrierea 



titlurilor, numelor proprii, 
denumirilor geografice, 
instituţiilor, organizaţiilor. 

• Evaluare - test 

Lexicologie 
 
 

• Aprofundarea 
cunoştinţelor din 
domeniul 
lexicologiei şi 
lexicografiei 

• Îmbogăţirea 
fondului lexical al 
elevilor cu cuvinte şi 
expresii noi 

• folosească cuvintele potrivite în toate situaţiile de 
comunicare 

• îmbogăţească fondul lexical aplicând modalităţile 
interne şi externe de îmbogăţire a vocabularului 

• cunoască şi să ştie să folosească diferite tipuri de 
lucrări lexicografice 

• să ştie să folosească în mod corect cuvintele şi 
expresiile din limba română literară 

• Cuvântul 
• Procedeele interne şi externe de 

îmbogăţire a vocabularului 
• Lexicografia 
• Tipuri de dicţionare 

Cultura 
exprimării  
 
 

• Crearea abilităţii de 
aplicare a 
cunoştinţelor din 
domeniul limbii în 
comunicarea orală şi 
scrisă corectă şi 
eficientă în diferite 
situaţii 

• Identificarea 
trăsăturilor 
definitorii ale 
textelor scrise în 
diferite stiluri 
funcţionale 

• să sesizeze importanta însuşirii limbii române 
literare şi aplicarea ei în diferite situaţii de 
comunicare, prin conversaţie 

• descrie stări, sentimente, să exprime atitudini, să 
tragă concluzii în comunicarea orală şi scrisă  

• să aplice normele limbii române literare în 
comunicare 

• să însuşească formulele de adresare în mod politicos 
în limba română  

• ştie să completeze formulare tipizate şi cereri şi să 
respecte normele limbajului administrativ în 
redactarea diferitelor texte cu conţinut administrativ  

• exprime opinii personale pe diferite teme din viaţa 
culturală şi lumea artelor 

 

• Exerciţii de limbă  
• Completarea formularelor tipizate 

şi cererilor.  
• Observarea mijloacelor de limbă şi 

stil în fragmentele din textele cu 
caracter literar şi nonliterar. 

• Utilizarea corectă şi adecvată a 
limbii române în receptarea şi în 
producerea mesajelor în diferite 
situaţii de comunicare 

• Argumentarea în scris şi oral a unor 
opinii în diverse situaţii de 
comunicare 

• Lucrări scrise 4 х 2+8 
• Teme pentru acasă  

 
 
 
BIBLIOGRAFIE RECOMANDATĂ 
1. Radu Flora, Manual de literatură, Zavod za udžbenike, Belgrad, 2007 
2. Ileana Magda, Limba română şi cultura exprimării, Zavod za udžbenike, Belgrad. 
3.  Lucian Pavel, Marina Puia-Bădescu, Elemente de teoria literaturii, Zavod za udžbenike, Belgrad, 2003 
 
CORELAREA CU ALTE OBIECTE/MODULE 
1. Istoria 
2. Cultura plastică 
3. Cultura muzicală 
 

 



Назив предмета:  РУСИНСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ (обавезни предмет) 

Годишњи фонд часова:  96-111 

Разред:  први, четворогодишње школовање 

ТЕМА ЦИЉ ИСХОДИ 
По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ   
ПО ТЕМАМА 

НАЧИН 
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Увод у 
проучавање 
књижевног 
дела 

• Увођење ученика у 
свет уметничког 
дела и књижевност 
као науку и 
уметност 

• разликује врсте уметности и њихова 
изражајна средства 

• објасни појам и функцију књижевности,  
међусобну повезаност уметности 

• пореди усмену и писану књижевност и 
изводи закључке о њиховим међусобним 
разликама 

• разликује књижевне родове и врсте и наводи 
њихове одлике 

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

• износи своје запажање о књижевном делу 

• Врсте уметности, подела уметности 
• Књижевност као уметност, књижевност и 

друге уметности 
• Историја књижевности, теорија 

књижевности, књижевна критика 
• Структура лирског књижевног дела: 

народна лирска песма и уметничка лирска 
песма по избору 

• Структура епског дела: епска народна 
песма (предлог „Кнежева вечера“, 
„Калевала”, „Козак Голота”), приповетка 
по избору и роман (предлог Јулијан Тамаш 
„Окупани у вечности“) 

• Структура драмског дела: драма по избору 
(предлог античка драма, М. Ковач, Ђ. 
Папхархаји…)  

 

На почетку теме ученике упознати са 
циљевима и исходима наставе 
односно учења, планом рада и 
начинима оцењивања. 
 
Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће 
облике наставе: 
• теоријска настава (96 часова) 
 
Место реализације наставе 
• Теоријска настава се реализује у 

учионици 
 
Препоруке за реализацију наставе 
• наставну тему Увод у 

проучавање књижевног дела 
могуће обрађивати током целе 
школске године. На пример, 
структуру драмског дела 
обрадити на примеру „Ромеа и 
Јулије“, а структуру лирске и 
епске народне песме обрадити 
током реализације теме Народна 
књижевност 

• народна књижевност се може 
обрадити по мотивима и темама 
(рад у групама). Поједини 
садржаји из народне 
књижевности се могу 
реализовати, у складу са 
могућностима школа, у 
етнографским и етнолошким 
музејима  

• за побољшање наставног 
процеса, у реализацији програма, 
предлаже се коришћење 
савремених технологија: радио, 
телевизија, ЦД, интернет, 

Књижевност 
старог века 

• Упознавање 
ученика са 
митологијом, 
репрезента-тивним 
делима старог века 
и њиховим 
значајем за развој 
европске културе 

• објасни значај митологије за античку 
књижевност и развој европске културе 

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

• објасни универзалне поруке књижевности 
старог века 

 

• Сумерско-вавилонска књижевност: „Еп о 
Гилгамешу“ (анализа одломка) 

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

• Хеленска књижевност: Хомер: „Илијада“ 
(одломак) 

• Софокле: „Антигона“  
• Стари и Нови завет  (текстови по избору) 
• Процена остварености исхода 

Средњовековна 
књижевност 

• Упознавање са 
споменицима старе 
словенске културе, 
развојем писма и 
језика, делима 
средњовековне 
књижевности 

• наведе најзначајније споменике старе 
словенске културе, њихов језик,  писмо и век 
у ком су настали 

• именује ауторе, дела и класификује их према 
књижевним родовима и врстама 

• лоцира обрађене текстове у историјски 
контекст 

• објасни значај средњовековне књижевности 
за русинску културу 

• анализира изабране текстове уз помоћ 
наставника 

• Почеци словенске писмености: рад Ћирила 
и Методија 

• Словенска писма и развој књижевног 
језика 

• Најстарији споменици словенске културе 
• Свети Сава: „Житије светог Симеона“ 

(одломак) 
• Деспот Стефан Лазаревић: „Слово љубве“ 
• „Поуки Володимира Мономаха“ 
• „Слово о Полку Игоревом“ 
• Ф. Вијон „Балада обешених“ 
 



Народна 
књижевност 

• Указивање на 
народну 
књижевност као 
израз колективног 
мишљења и 
осећања, ризницу 
народних обичаја, 
кодекс етичких 
норми 

• разликује лирске, епске и лирско-епске песме
• процењује етичке вредности изнете у делима 

народне књижевности 
• наведе особине ликова и изложи фабулу 
• упореди уметничку интерпретацију 

стварности  и историјске чињенице 

• Врсте народне књижевности 
• Одлике лирске народне песме „Зао 

господар“ (предлог) 
• Одлике епске народне песме „Бановић 

Страхиња“ 
• Одлике лирско-епске песме     (песма по 

избору) 
• Одлике народне прозе (бајка по избору) 
• Кратке народне прозне врсте       „Младост 

пролази“, „Хватање регрута“, „Дунаве, 
Дунаве, зашто тужан течеш“ 

 

презентација реферата из језика, 
књижевности, културе и 
русинске цивилизације у Power 
Point–у или другим савременим 
програмима  

• садржаји из русинског језика 
могу се обрађивати кроз 
активности у групи или у 
језичким радионицама  

• приликом обраде драмског дела 
могућност посете позоришној 
представи или слушање или 
гледање снимка позоришне 
представе, а након тога разговор 

 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода 
вршити кроз: 
• праћење остварености исхода 
• тестовe знања 
 
Оквирни број часова по темама 
• Увод у проучавање књижевног 

дела (16 часова) 
• Књижевност старог века (9 

часова) 
• Средњовековна књижевност (9 

часова) 
• Народна књижевност (8 часова) 
• Хуманизам и ренесанса, барок и 

класицизам (10 часова) 
• Општи појмови о језику (4 часа) 
• Фонетика (10 часова) 
• Правопис (10 часова) 
• Култура изражавања (20 часова) 

 

Хуманизам и 
ренесанса, 
барок и 
класицизам 

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

• наведе најзначајније представнике и њихова 
дела 

• објасни значење појмова хуманизам и 
ренесанса 

• наведе одлике правца 
• упореди вредности средњег века са 

вредностима хуманизма и ренесансе 
 

• Поетика хуманизма и ренесансе, 
најзначајнији  представници 

• Франческо Петрарка: „Канцонијер“ (избор 
сонета) 

• Ђовани Бокачо: „Декамерон“ (приповетка 
по избору) или Данте Алигијери: „Пакао“ 
(приказ дела) 

• Вилијам Шекспир: „Ромео и Јулија“ или 
„Хамлет “ 

• Сервантес: „Дон Кихот“ (одломак) 
• Молијер „Шкртица“ 
• Котљаревски „Енејида“ 
• Процена остварености исхода

Општи 
појмови о 
језику  

• Указивање на 
проучавање језика 
као система, 
његову друштвену 
условљеност и 
историјски развој 

• објасни функцију језика и појам језичког 
знака 

• наведе дисциплине које се баве проучавањем 
језичког система 

• одреди место русинског језика у породици 
словенских језика, зна да објасни однос са 
украјинским, пољским и словачким језиком  

• разликује нестандардне варијетете од 
стандардног књижевног језика 

 

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

• Језички систем и науке које се њиме баве 
• Национално и културно значење језика 
• Књижевни језик, народни језик, говорне 

варијанте 
• Стандардизација књижевног језика. 

Књижевнојезичка норма и правилност 
• Утицај других језика на русински језик  
• Русински језик у актуелном окружењу 

(обогаћивање језика, некритичко 
преузимање речи и конструкција); језик 
првих објављених дела и савремени језик  

Фонетика • Оспособљавање 
ученика за 
примењивање 
знања из фонетике 
и фонологије у 
складу са језичком 
нормом 

• познajе фонетску структуру русинског 
књижевног језика  

• пoзнаje фонетскe особености вокалног и 
консонантског система русинског 
књижевног језика 

• правилно акцентуjе речи у русинском језику 
• примени знања о гласовним алтернацијама у 

правописним решењима  

• Фонетика. Глас и његове  акусричке и 
артикулацијске  карактеристике 

• Фонологија. Фонема. Фонолошки систем. 
Варијанте фонема. Фонетска и фонолошка 
транскрипција 

• Говорни органи и његова улога у 
формирању гласова. Основна подела 
гласова 



• разликује врсте гласовних алтернација     
   

• Вокалски и консонантски систем 
русинског језика 

• Алтернације сугласника (по звучности, 
мекоћи, месту и начину творбе) 

• Слог. Нагласак 
• Интонација, ритам, пауза 
 

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

• зна основне принципе правописа русинског 
књижевног језика 

• користи правописе и правописне приручнике 
• користи посебна слова и знаке у складу са 

језичком нормом 
• примени знања о гласовним алтернацијама у 

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

складу са језичком нормом 
• подели речи на крају реда у складу са 

језичком нормом 
 

 

• Правопис и његови делови. Врсте 
правописа (фонетски, морфолошки, 
мешани)  

• Основни принципи правописа русинског 
књижевног језика  

• Правописи и правописни приручници. Рад 
на правопису русинског језика 
(Костељник, Нађ, Кочиш) 

• Коришћење вокала  
• Коришћење меког знака 
• Алтернације сугласника 
• Писање великог слова 
• Преношење дела речи у нови ред 
• Транскрипција речи из страног језика 
 

Култура 
изражавања 

• Оспособљавање 
ученика да 
примењују 
теоријска знања из 
граматике и 
правописа у 
усменом и писаном 
изражавању у 
складу са језичком 
нормом  

• Оспособљавање 
ученика да користе 
различите облике 
казивања и 
функционалне 
стилове 

• разуме значaj учења русинског књижевног 
језика и његове примене у свим 
комуникационим ситуацијама, у 
конверзацији 

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

• примени принципе стандардног књижевног 
језика у усменом и писменом изражавању 

• разликује функционалне стилове 
• препозна и примени одлике разговорног и 

књижевноуметничког функционалног стила 
• попуњава формуларе, уплатнице, захтеве и 

слично у складу са језичком нормом у 
писању текстова административног 
карактера 

 

• Језичке вежбе 
• Врсте функционалних стилова - основне 

одлике 
• Разговорни функционални стил 
• Култура говорног понашања. Однос 

говорника и саговорника. Толеранција. 
Култура дијалога 

• Књижевноуметнички функционални стил 
• Основне карактеристике писменог 

изражавања: јасност, прецизност, 
складност, сажетост 

• Практичне вежбе. Попуњавање формулара, 
захтева, уплатница и сл. 

• Основна начела припремања, планирања и 
композиције писаних састава  

• Писмени задаци 4 х2+2 
• Домаћи задаци

 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА  
1. Историја 
2. Ликовна култура 
3. Музичка уметност  
 



Назвa предмета:  РУСКИ ЯЗИК И КНЇЖОВНОСЦ (обовязни предмет) 

Рочни фонд годзинох:  96-111 

Класа:  перша, штирирочне школованє 

ТЕМА ЦИЛЬ РЕЗУЛТАТИ 
По законченю теми школяр годзен: 

ПРЕПОРУЧЕНИ ЗМИСТИ  
ПО ТЕМОХ 

СПОСОБ  
РЕАЛИЗАЦИЇ ПРОГРАМИ 

Увод до 
преучованя 
кнïжовного 
дïла 

• Уводзенє 
школяра до 
швета 
уметнїцкого дїла 
и литератури як 
науки и 
уметносци 

• розликoвац файти уметносци и їх 
средства виражованя 

• потолковац поняце и функцию 
литератури,  медзисобну повязаносц 
уметносцох 

• поровнац усну и писану литературу и 
вивесц заключеня о їх медзисобних 
розликох 

• розликовац литературни роди и 
файти и наводзиц їх одлики 

• одредзиц тему, мотив, змист, фабулу, 
подобу у литературним дїлу 

• винєсц свойо замеркованє о 
литературним дїлу 

• Файти уметносци, подзелєнє уметносци 
• Литература як уметносц, литература и други 

уметносци 
• История литератури, теория литератури, 

литературна критика 
• Структура лирского литературного дїла: народна 

лирска писня и уметнїцка лирска писня по вибору 
• Структура епского дїла: епска народна писня 

(предкладанє „Кнежева вечера“, „Калевала”, 
„Козак Голота”), приповедка по вибору и роман 
(предкладанє Юлиян Тамаш „Окупани у 
вичносци“) 

• Структура драмского дїла: драма по вибору (М. 
Ковач, Дю. Папгаргаї)  

• Оцена витвореносци резултату - тест

На початку теми школярох упознац 
зоз цилями и резултатами  настави 
односно ученя, планом роботи и 
способами оценьованя. 
 
Форми настави 
Предмет ше реализує през шлїдуюци 
форми настави: 
• теорийна настава ( 96 годзини) 
 
Место реализациї настави 
• Теорийна настава ше реализує у 

учальньох 
 
Препорученя за реализацию 
настави 
• наставну тему Увод до преучованя 

кнïжовного дïла можлїве обрабяц 
през цали школски рок. На 
приклад структуру драмского дїла 
обробиц на прикладу „Ромеа и 
Юлиї“, а структуру лирскей и 
епскей народней писнї обробиц 
под час реализациї теми ародна 
кнїжовносц 

• народна кнїжовносц ше може 
обрабяц по мотивох и темох 
(робота у ґрупох). Дзепоєдни 
змисти зоз народней кнїжовносци 
ше можу реализовац, у складу зоз 
можлївосцами школох, у 
етноґрафских або етнолоґийних 
музейох 

• за злєпшанє наставного процесу, 
у реализациї програми, предклада 
ше хаснованє сучасних 
технолоґийох: радио, телевизия, 
ЦД, Интернет, презентация 

Литература 
старого вику 

• Упознаванє 
школярох зоз 
митолоґию, 
репрезента-
тивнима дїлами 
старого веку и їх 
значеньом за 
розвой 
европскей 
култури

• потолковац значенє митолоґиї за 
античну литературу и розвой 
европскей култури 

• навесц мена авторох, назви 
обробених дїлох и класификовац их 
по културох хторим припадаю, 
литературних родох и файтох 

• потолкуовац универзални порученя 
литератури старого веку 

• Сумерско-вавилонска литература:  Еп о 
Ґилґамешови (анализа виривка) 

• Мити: о Танталови, Сизифови, Нарцисови; мити о 
Трої: Парисов суд, Одисей и Пенелопа, Ахил, 
Едип… 

• Геленска литература: Гомер: Илияда (виривок) 
• Софокле: Антиґона  
• Стари и Нови завит  (тексти по вибору) 
• Оцена витвореносци резултату  

Стредньовикова 
кнїжовносц 

• Упознаванє зоз 
памятнїками 
старей 
славянскей 
култури, 
розвойом писма 
и язика, дїлами 
стредньовиковей 
кнїжовносци 

• навесц найзначнєйши памятнїки 
старей славянскей култури, їх язик,  
писмо и вик у хторим настали 

• меновац авторох, дїла и 
класификовац их спрам литературних 
родох и файтох 

• лоцирац обробени тексти до 
историйного контексту 

• потолковац значенє 
стредньовиковней литератури за 
руску културу 

• анализовац вибрани тексти з помоцу 
наставнїка

• Початки славянскей писменосци: Робота Кирила и 
Методия 

• Славянски писма и розвой литературного язика 
• Найстарши памятнїки славянскей култури 
• Святи Сава : „Житиє святого Симеона“ (виривок) 
• Деспот Стефан Лазаревич; „Слово о любови“ 
• „Поуки Володимира Мономаха“ 
• „Слово о Полку Иґоровим“ 
• Ф. Вийон „Балада обешених“  
• Оцена витвореносци резултату – тест 



Народна 
кнїжовносц 

• Указованє на 
народну 
кнїжовносц як 
на вираз 
колективного 
думаня и 
чувства, скарб 
народних 
звичайох, кодекс 
етичних нормох 

• розликовац лирски, епски и лирско-
епски писнї 

• преценїц етични вредносци 
винєшени у дїлох народней 
литератури 

• навесц прикмети подобох и винєсц 
фабулу 

• поровнац уметнїцку интерпретацию 
стварносци  и историйного факту 

• Файти народней литератури 
• Одлики лирскей народней писнї „Зли господар“ 

(предкладанє) 
• Одлики епскей народней писнї „Банович 

Страхиня“ 
• Одлики лирско-епскей писнї (писня по вибору) 
• Одлики народней прози (сказка по вибору) 
• Кратки народни прозни файти „Младосц 

преходзи“, „Лапанє реґрутох“, „Дунаю, Дунаю, 
чом смутни чечеш“ 

• Оцена витвореносци резултату 

рефератох з язика, литератури, 
култури и рускей историї у Power 
Point–у або других сучасних 
програмох 

• змисти з руского язика ше можу 
обрабяц през активносци у ґрупи 
або у язичних роботньох 

• при обробки драмского дїла 
можлїва нащива театралней 
представи або патренє знїмка 
треатралней представи, а потим 
розгварка 

  
Оценьованє 
Вреднованє витвореносци резултату 
окончовац през: 
• провадзенє витвореносци 

резултату 
• тести знаня 
 
Обще число годзинох по темох 
• Увод до преучованя кнїжовного 

дїла (16 годзини) 
• Литература старого вику (9 

годзини) 
• Стредньовикова кнїжовносц (9 

годзини) 
• Народна кнїжовносц (8 годзини) 
• Гуманизем и ренесанса, барок и 

класицизем  (10 годзини) 
• Общи поняца о язику (4 годзини) 
• Фонетика (10 годзини) 
• Правопис (10 годзини) 
• Култура висловйованя (20 

годзини) 
 

Гуманизем и 
ренесанса, 
барок и 
класицизем 

• Упознаванє зоз 
поетику 
гуманизма и 
ренесанси, єй 
найзначнєйшима 
представнїками 
и литературнима 
дїлами 

• навесц найзначнєйших представнїкох 
и їх дїла 

• потолкує значенє поняцох гуманизем 
и ренесанса 

• навесц одлики напрямох 
• поровнац вредносци стреднього вику 

зоз вредносцами гуманизма и 
ренесанси 

 

• Поетика гуманизма и ренесанси, найзначнєйши  
представнїки 

• Франческо Петрарка: „Канцониєр“ (вибор 
сонетох) 

• Дьовани Бокачо: „Декамерон“ (приповедка по 
вибору) або Данте Алиґиєри: „Пекло“ (приказ 
дїла) 

• Вилиям Шекспир: „Ромео и Юлия“ лєбо „Гамлет“ 
• Сервантес: „Дон Кихот“ (виривок) 
• Молиєр „Скупенда“ 
• Котляревски „Енеїда“ 
• Оцена витвореносци резултату

Общи поняца о 
язику  

• Указованє на 
преучованє 
язика як 
системи, його 
дружтвену 
условеносц и 
историйни 
розвой 

 

• потолковац функцию язика и поняце 
язичного знака 

• навесц дисциплини хтори ше занїмаю 
з преучованьом язичней системи 

• одредзиц место руского язика у 
фамилиï славянских язикох, знац 
потолковац одношене зоз 
украïнским, польским и словацким 
язиком  

• розликовац нєстандардни вариєтети 
од стандардного литературного язика 

 

• Место язика у людским дружтву 
• Язична система и науки хтори ше з ню занїмаю 
• Националне и културне значенє язика 
• Литературни язик, народна бешеда, бешедни 

вариянти 
• Стандардизация литературного язика. 

Литературноязична норма и правилносц 
• Уплïв других язикох на руски язик  
• Руски язик у актуалним окруженю (збогацоване 

язика, нєкритицке преберанє словох и 
конструкцийох); язик перших обявених дïлох и 
сучасни язик 

 
Фонетика • Оспособйованє 

школярох за 
применьованє 
знаньох зоз 
фонетики и 
фонолоґиї у 
складу зоз 
язичну норму 

• знац фонетску структуру руского 
литературного язика  

• знац фонетски особлївосци вокалней 
и консонантней системи руского 
литературного язика 

• знац правилно акцентовац слова у 
руским язику 

• применїц знаня о гласовних 
алтернацийох у правописних 
ришеньох  

• Фонетика. Глас и його акусрични и 
артикулацийни  характеристики 

• Фонолоґия. Фонема. Фонолоґийна система. 
Вариянти фонемох. Фонетска и фонолоґийна 
транскрипция 

• Бешедни орґани и ïх учасц у твореню гласох. 
Основне подзелєне гласох 

• Вокална и консонантна система руского язика 
• Виєдначованє консонантох (по дзвонкосци, 

мегкосци, месту и способе твореня) 



• розликовац файти гласовних 
алтернацийох     

 

• Склад. Наглашка 
• Интонация, ритем, павза 
• Оцена витвореносци резултату – тест  

Правопис • Оспособйованє 
школярох за 
применьованє 
знаньох з язика 
и правопису у 
складу зоз 
язичну норму 

• знац основни принципи правопису 
руского литературного язика 

• хасновац правописи и правописни 
приручнїки 

• знац хасновац окремни букви и знаки 
у складу зоз язичну норму 

• применїц знаня о гласовних 
пременкох у складу зоз язичну норму 

• применїц хаснованє велькей и малей 
букви у складу з язичну норму 

• подзелїц слова на концу шора у 
складу з язичкну норму 

 
 

 
 

• Правопис и його часци. Файти правопису 
(фонетски, морфологийни, мишани)  

• Основни принципи правопису руского кнïжовного 
язика  

• Правописи и правописни приручнïки. Робота на 
правопису руского язика (Костельник, Надь, 
Кочиш) 

• Хаснованє вокалох  
• Хаснованє мегкого знака 
• Пременки консонантох 
• Писанє велькей букви  
• Преношенє часци слова до нового шорика 
• Транскрипция словох зоз странского язика 
• Оцена витвореносци резултату – тест 

Култура 
висловйованя 

• Оспособйованє 
школярох же би 
применьовали 
теорийни знаня з 
ґраматики и 
правопису у 
усним и писаним 
висловйованю у 
складу з язичну 
норму  

• Оспособйованє 
школярох же би 
хасновали 
розлични форми 
приповеданя и 
функционални 
стили 

• похопиц значенє ученя руского 
литературного язика и його применки 
у шицких комуникацийних 
ситуацийох, у конверзациї 

• описац стани, чувства, розположеня, 
висловиц становиска, принєсц 
заключеня у усним и писаним 
висловйованю 

• применїц принципи стандардного 
руского литературного язика у усним 
и писаним висловйованю 

• розликовац функционални стили 
• препознац и применїц одлики 

бешедного и литературноуметнїцого 
функционалного стила 

• поплнїц формулари, уплатнїци, 
захтеви и подобне у складу з язичну 
норму у писаню текстох 
административного характеру 

 

• Язични вежби 
• Файти функционалних стилох - основни одлики 
• Бешедни функционални стил 
• Култура бешедного справованя. Одношенє 

бешеднïка и собешедниïка. Толеранция. Култура 
диялоґу 

• Лиетратурноуметнїцки функционални стил 
• Основни характеристики писменого 

висловйованя: ясносц, прецизносц, складносц, 
зжатосц.  

• Практични вежби. Пополньованє формуларох, 
захтевох, уплатнїцох и под. 

• Основни начала пририхтованя, планованя и 
композициï писаних составох  

• Писмени задатки 4 х 2+8 
• Домашнї задатки 
 

 
КОРЕЛАЦИЯ З ДРУГИМА ПРЕДМЕТАМИ / МОДУЛАМИ 
1. История 
2. Подобова култура 
3. Музична уметносц  
 
 



Назив предмета: СЛОВАЧКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

Годишњи фонд часова: 96 - 111 

Разред: први (средња стручна школа) трогодишња и четворогодишња 

Циљеви предмета: 

1. Упознавање ученика са књижевним стваралаштвом; 
2. Оспособљавање ученика да схвате естетичке и хуманистичке идеје у књижевном делу из светске и словачке књижевности; 
3. Упознавање ученика са основним појмовима књижевне теорије, историје и критике; 
4. Развијање код ученика смисла за књижевну перцепцију; 
5. Оспособљавање ученика за интерпретацију књижевног дела;  
6. Оспособљавање ученика за истраживачко-критички однос према књижевном делу; 
7. Оспособљавање ученика за коришћење стручне литературе у контексту опште културе;  
8. Оспособљавање ученика за проналажење места књижевности у корелацији са другим облицима  уметности и науке;  
9.  Указивање на проучавање језика као система, његову друштвену условљеност и историјски развој; 
10.Оспособљавање ученика за примењивање знања из језика и правописа у складу са језичком нормом; 
11.Упознавање ученика са основама лексикологије; 
12.Оспособљавање ученика да теоријска знања из језика примењују у усменом и писаном изражавању; 
13.Оспособљавање ученика да користе различите облике казивања и да негују културу дијалога. 
 

ТЕМА ЦИЉ 
ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 
стању да: 

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ ПО ТЕМАМА 

НАЧИН 
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 
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• Увођење ученика 
у свет уметничког 
дела и књижевност 
као науку и 
уметност 

• разликује врсте уметности и њихова 
изражајна средства 

• објасни појам и функцију 
књижевности,  међусобну повезаност 
уметности 

• наведе научне дисциплине које се баве 
проучавањем књижевности 

• разликује књижевне родове и врсте и 
наводи њихове одлике 

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

 

• Врсте уметности, подела уметности 
• Књижевност као уметност 
• Историја књижевности, теорија 

књижевности, књижевна критика 
• Лирско, епско и драмско књижевно дело  
• Народна књижевност и уметничка 

књижевност 
• Појам национална и светска књижевност  
• Језичка средства у књижевном делу 
 

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

Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће облике 
наставе: 
 

• теоријска настава  (144 часова) 
Место реализације наставе 
• Теоријска настава се реализује у учионици 

или одговарајућем кабинету 
 
Препоруке за реализацију наставе 
• тему Правопис обрађивати у току целе 

школске годиине, на пример правила писања 
i,í/y,ý у домаћим и страним      

      речима; писање ia, ie, iu, ô обрадити у 
оквиру фонетике, а     
      правила писања великих и малих слова 
обрадити у оквиру    
      лексикологије 
• тему Култура изражавања обрађивати у 

току целе школске годиине као саставни део 
појединих наставних јединица  
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 • Упознавање 
ученика са 
митологијом, 
репрезента-тивним 
делима старог века 
и њиховим 
значајем за развој 
европске културе 

• објасни значај митологије за античку 
књижевност и развој европске 
културе 

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

• објасни универзалне поруке 
књижевности старог века 

 

• Сумерско-вавилонска књижевност:  „Еп о 
Гилгамешу“  

• Мит о Ахилу... 
• Старогрчка  књижевност: Хомер: 

„Илијада“  
• Софокле: „Антигона“  
• Езопове бајке 
• Стари и Нови завет  - Библија 
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• Упознавање са 
почецима 
словенске културе, 
развојем писма и 
језика, делима 
средњовековне 
књижевности 
европске и 
словачке културе 

• наведе најзначајније податке о 
почецима словенске културе, њихов 
језик, писмо и век у ком су настали 

• именује ауторе, дела и њихове 
основне одлике 

• лоцира обрађене текстове у 
историјски контекст 

• објасни значај средњовековне 
књижевности за словенску и словачку 
културу 

• анализира изабране текстове уз 
помоћ наставника 

• Почеци словенске писмености; рад Ћирила 
и Методија 

• Старословенска књижевност: Моравско-
панонске легенде, Проглас 

• Средњовековне легенде и хронике – 
Легенда о Св. Свораду и Бенедикту, 
Хроника Анонимова 

• Средњовековна лирика 
• Процена остварености исхода - тест 

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
• праћење остварености исхода 
• тестове знања 
 
 
Оквирни број часова по темама  
Књижевност  (66) 
• Увод у проучавање књижевног дела (10 

часова) 
• Књижевност старог века (8 часова) 
• Средњовековна књижевност (8 часова) 
• Народна књижевност (10 часова) 
• Хуманизам и ренесанса (12 часова)  
• Барок,просветитељство и класицизам (10 

часова) 
• Савремена словачка књижевност (8 часова) 
 

 
Језик  и култура изражавања (30) 
• Општи појмови о језику (5 часова) 
• Фонетика (5 часова) 
• Лексикологија (3 часа) 
• Правопис  (4 часа) 
• Култура изражавања (13 часова) 
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• Упознавање са 
поетиком 
хуманизма и 
ренесансе, њеним 
најзначајнијим 
представницима и 
књижевним 
делима светске и 
словачке 
књижевности 

• објасни основне одлике хуманизма 
и ренесансе као књижевног правца 

• наведе најзначајније представнике 
и њихова дела 

• препозна одлике епохе у  
обрађеним делима 

• упореди вредности средњег века са 
вредностима хуманизма и 
ренесансе 

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

• објасни значај  књижевности 
хуманизма и ренесансе у Словачкој 
у области уметности и науке   

 

• Поетика хуманизма и ренесансе 
• Данте Алигијери: „Божанствена комедија“ 
• Ђовани Бокачо: „Декамерон“  
• Франческо Петрарка:  
      „Сонети“ 
• Вилијам Шекспир: „Ромео и Јулија“ 
• Сервантес: „Дон Кихот“  
• Латинска хуманистичка поезија - Мартин 

Раковски, Јакуб Јакобеус 
• Историјско-јуначке песме 
• Драма ренесансе у Словачкој - Павел 

Кирмезер 
• Процена остварености исхода 
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• Указивање на 
народну 
књижевност као 
израз колективног 
мишљења и 
осећања, ризницу 
народних обичаја, 
кодекс етичких 
норми 

• процењује етичке вредности 
изнете у делима народне 
књижевности 

• одреди књижевну врсту и род 
народне књижевности 

• уочи разноликост и богатство у 
тематици и мотивима народне 
књижевности 

• разликује лирске и епске врсте 
народне књижевности 

 

• Врсте народне књижевности 
• Основне одлике лирике у народној 

књижевности; народне песме: „ Морена, 
Морена“, „Хоја, Ђунђа, хоја“,  „ На 
Краљовеј хољи“... 

• Основне одлике епске народне 
књижевности 

• Словачке народне баладе: „ Ишли худци 
хороу“,  „ Хори, хори, чиерне хори“, 
„Видала мамка“... 

• Словачке народне бајке:„Медвеђ а 
љишка“, „ О трох грошох“, „Јаношик а 
пандури“, „Железњик“... 

• Кратке народне прозне врсте: питалице, 
пословице... 
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• Упознаваље са 
културним, 
духовним и 
мисаоним 
тенденцијама 17. – 
19. века и њиховим 
утицајем на 
словачку 
књижевност 

• наведе карактеристике барока, 
просветитељства и класицизма и 
њихове представнике у књижевности 

• објасне значај педагога  Јана Амоса 
Коменског 

• препозна одлике просветитељства на 
обрађеним делима 

• објасни значај дела Антона Бернолака 
за развој књижевног језика  код 
Словака 

• направи паралелу у обради истих 
мотива у европској и словачкој 
књижевности 

 

• Поетика барока – главни представници у 
европској и словачкој књижевности 

• Јан Амос Коменски: „Дидактика магна“ 
• Молијер: „Тврдица“ 
• Јурај Трановски – духовна поезија 
• Карактеристике просветитељаства 
• Дело Антона Бернолака 
• Јозеф Игнац Бајза –први словачки роман  
• Јурај Фандли –научнопопуларна дела 
• Карактеристике класицизма 
• Јан Колар: „Слави дцера“ 
• Јан Холи: „Селанки“ 
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• Упознавање са 
одликама  
савремене 
књижевности 

• наведе обележја савремене 
књижевности изабраних дела 
словачке и светске књижевности 

• тумачи дела износећи своје утиске и 
запажања  путем писменог и усменог 
изражавања 

 

• Јан Чајак мл.: „Зузка Туранова“ 
• Марија Јонашова-Котвашова: „ Маћ 

петнасћ је таке ћажке, алебо стриптиз“ 
• Елена Чепчекова: „Моника, незабудњи, 

Моника“ 
• Маргита Фигуљи: „Три гаштанове коње“ 
• А. Саинт-Егзупери:   
     „Mали принц“     
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• Указивање на    
проучавање језика 
као система, његову 
друштвену 
условљеност и 
историјски развој 

• објасни функцију језика 
• разликује нестандардне варијетете од 

стандардног књижевног језика 
• познаје контактне појаве словачког и 

српског језика  
• наведе фазе историјског развоја 

књижевног језика 
• наведе основне лингвистичке 

дисциплине 
 

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

• Књижевни словачки језик и нестандардни 
облици савременог словачког језика 

• Словачки и српски језик – билингвизам  
• Из историје словачког језика  
• Основне лингвитичке дисциплине  
 

Ф
он
ет
ик

а 

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

• наведе шта проучава фонетика 
• познаје гласовни систем словачког 

језика 
• познаје правила књижевне ортоепије
• познаје акценат у словачком 

књижевном језику 
• наведе правила ритмичког 

скраћивања слогова

 
• Фонетика и гласови 
• Подела гласова словачког језика 
• Књижевни изговор (ортоепија) 
• Акценат у речи и реченици 
• Ритмички закон 



Л
ек
си
ко
ло
ги
ја

 • Упознавање 
ученика са 
основама 
лексикологије 

• наведе шта проучава лексикологија 
• наведе и одреди синониме, антониме 

и хомониме 
• познаје поделу речи са историјског 

аспекта 
• зна да користи речнике 
 

• Лексикологија и фонд речи 
• Синоними, хомоними, антоними  
• Подела речи са историјског аспекта 
 

•  

П
ра
во
пи

с 

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

• примени правописна правила у 
писању словачких самогласника  

• зна принципе словачког правописа у 
писању речи код којих долази до 
једначења сугласника  

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

• подели речи на крају реда у складу 
са језичком нормом  

• Правила писања i,í/y,ý  
      у домаћим и страним      
      речима; писање ia, ie,  
      iu, ô  
• Правописна правила и једначења 

сугласника 
• Писање великог слова 
• Подела речи на крају реда 
 

К
ул
ту
ра

 и
зр
аж

ав
ањ

а 

• Оспособљавање 
ученика да 
теоријска знања из 
језика примењују у 
усменом и 
писаном 
изражавању 
• Оспособљавање 
ученика да користе 
различите облике 
казивања 

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

• примени принципе стандардног 
књижевног језика 

• примени одговарајући језички стил 
у конкретној ситуацији  

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

• Језичке  вежбе 
• Говорне вежбе 
• Састављање писаних и усмених форми 

изражавања 
• Вежбе усмерене на познавање контактних 

појава словачког и српског језика 
• Превод са српског на словачки језик, 

формулација контакта: поздрав на почетку 
и на крају контакта, молба за помоћ, изјава 
захвалности, честитање, извињење и сл. 

• Попуњавање формулара, уплатница, 
захтева и слично  

• Писмени задаци 4×2+2 
• Домаћи задаци 
 

 
 
 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 

1. Српски језик и књижевност      
2. Историја 
3. Музичка култура 
4. Ликовна Култура 
 

 
 



Názov predmetu: SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 
Ročný fond hodín: 
 96-111 

Ročník: Prvý (stredné odborné školy) štvorročné a trojročné 
Ciele predmetu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Oboznámiť žiakov s literárnym umením; 
2. Uschopniť žiakov na to, aby vedeli rozvíjať estetické a humanistické poznatky z literárnych diel svetovej a slovenskej literatúry; 
3. Zoznámiť žiakov so základnými pojmami literárnej teórie, histórie a kritiky; 
4. Uschopniť žiakov na to, aby cibrili svoju literárnu percepciu, pestovali vlastný literárny vkus; 
5. Uschopniť žiakov na to, aby dokázali vnímať literatúru v korelácii s inými druhmi umenia a vedy; 
6. Uschopniť žiakov na to, aby dokázali interpretovať literárne dielo; 
7. Viesť žiakov k tomu, aby skúmali jazyk ako systém, poznali jeho spoločenskú podmienenosť a historický vývin; 
8. Uschopniť žiakov, aby vedeli uplatniť vedomosti z hláskoslovia v súlade s jazykovou normou; 
9. Zoznámiť žiakov so základmi lexikológie; 
10. Uschopniť žiakov na to, aby uplatňovali poznatky z jazyka a pravopisu v súlade s jazykovou normou; 
11. Uschopniť žiakov na to, aby uplatňovali teoretické poznatky z jazyka v ústnom a písomnom prejave v súlade s jazykovou normou; 
12. Uschopniť žiakov na to, aby používali rozličné formy jazykového prejavu a pestovali kultúru dialógu. 

TÉMA CIEĽ OČAKÁVANÉ VZDELÁVACIE VÝSTUPY 
Po spracovaní témy žiak bude schopný: 

POVINNÉ A ODPORÚČANÉ OBSAHY 
V JEDNOTLIVÝCH TÉMACH 

SPÔSOB REALIZÁCIE 
UČEBNÝCH OSNOV 

U
vo

d 
do

 sk
úm

an
ia

 
lit

er
ár

ne
ho

 d
ie

la
 

• Viesť žiakov 
k tomu, aby 
skúmali umelecké 
dielo a literatúru 
na vedeckom 
a umeleckom 
podklade 

• rozlišovať druhy umenia a výrazové prostriedky 
• vysvetliť pojem a funkciu literatúry a vzájomnú 

spätosť s inými druhmi umenia 
• uviesť vedecké disciplíny, ktoré sa zaoberajú 

výskumom literatúry  
• rozlišovať lterárne druhy a útvary na základe ich 

základných charakteristík 
• určiť tému, motív, sujet, fabulu, postavu a ideu 

v literárnom diele 

• Druhy umenia – klasifikácia 
• Literatúra ako umenie 
• Literárna história, literárna teória, literárna 

kritika 
• Lyrika, epika, dráma 
• Ľudová slovesnosť a umelá literatúra 
• Národná a svetová literatúra 
• Výrazové prostriedky v literárnom diele 
• Hodnotenie vzdelávacích výstupov 

Na začiatku témy sa žiaci oboznámia 
s cieľmi a očakávanými vzdelávacími 
výstupmi vyučovania, resp. učenia, 
s plánom práce a spôsobom 
známkovania. 
 

Formy vyučovania 
Predmet sa realizuje prostredníctvom 
týchto foriem vyučovania: 
• teoretické vyučovanie 

 
Miesto realizácie vyučovania 
• Teoretické vyučovanie sa realizuje 

v učebni alebo v príslušnom 
kabinete 

 

St
ar

ov
ek

á 
lit

er
at

úr
a • Zoznámiť žiakov 

s mytológiou, 
reprezentačnými 
dielami starovekej 
literatúry a s ich 
významom 
v rozvoji európskej 
kultúry 

• vysvetliť význam mytológie v antickej 
literatúre  a v rozvoji európskej kultúry  

• uviesť mená autorov, názvy spracovaných diel 
a dokázať ich zoradiť do kultúr, ktorým 
prislúchajú, a podľa literárnych druhov a 
žánrov 

• vysvetliť univerzálne odkazy starovekej 
literatúry 

• Sumersko-babylonská literatúra: Epos o 
Gilgamešovi 

• Mýtus o Achilovi 
• Starogrécka literatúra 
• Homér: Ilias 
• Sofokles: Antigona  
• Ezop: Bájky 
• Kresťanská literatúra: Biblia 
• Hodnotenie vzdelávacích výstupov 



St
re

do
ve

ká
  l

ite
ra

tú
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 • Zoznámiť žiakov 
so začiatkami 
slovanskej kultúry, 
rozvojom 
písomníctva 
a jazyka a dielami 
ranej stredovekej 
európskej 
a slovenskej 
literatúry 

• uviesť fakty o začiatkoch slovanskej kultúry, 
jazyka,  písma a storočie, v ktorom vznikli  

• uviesť mená autorov, diel a ich základné 
špecifiká 

• zoradiť spracované texty v celkovom 
historickom kontexte 

• objasniť význam ranej stredovekej literatúry 
v rozvoji slovenskej a slovanskej kultúry 

• analyzovať vybrané texty za pomoci učiteľa 

• Začiatky slovanského písomníctva; význam 
činnosti Konštantína a Metoda 

• Staroslovienska literatúra: Moravsko-panónske 
legendy, Proglas 

• Stredoveké legendy a kroniky – Legenda o 
svätom Svoradovi a Benediktovi, Anonymova 
kronika  

• Stredoveká lyrika 
• Hodnotenie vzdelávacích výstupov 

Odporúčania na realizáciu 
vyučovania 
• pri spracovaní poézie (lyriky, 

epiky) možno využívať audio- 
nahrávky vrcholných umelcov. Pri 
spracovaní drámy možno využiť 
vlastnú dramatizáciu nejakého 
textu alebo odsledovať divadelné 
predstavenie. Ak máme 
k dispozícii filmové spracovanie 
literárneho diela, odporúčame 
odsledovať celé alebo časť 

• odporúčame súčasnú slovenskú 
literatúru spracovať v podobe 
seminárnych prác sukcesívne 
v priebehu školského roku.  

• V rámci spracovania súčasnej 
literatúry (diela domáceho čítania 
a seminárnych prác) možno využiť 
priamy kontakt so živým 
spisovateľom 

• tému Pravopis odporúčame 
spracúvať v priebehu celého 
školského roku, napríklad pravidlá 
o písaní i, í, y, ý v domácich 
a cudzích slovách spracovať 
v rámci fonetiky, kým pravidlá 
o písaní veľkých a malých písmen 
v rámci lexikológie 

• tému Kultúra vyjadrovania 
odporúčame spracúvať suxesívne 
v priebehu celého školského roku 
ako súčasť jednotlivých 
vyučovacích hodín 

 

Ľ
ud

ov
á 

sl
ov

es
no

sť
 

• Viesť žiakov 
k hlbšiemu 
poznaniu ľudovej 
slovesnosti ako 
výrazu 
kolektívneho 
cítenia a myslenia, 
prameňu ľudového 
bohatstva zvykov, 
kódexu etických 
noriem a odkazov  

 

• hodnotiť etické a estetické hodnoty v dielach 
ľudovej slovesnosti 

• určiť literárny druh a žáner ľudovej slovesnosti 
• uvedomiť si variabilitu a bohatstvo tematiky 

a motívov ľudovej slovesnosti 
• rozlišovať lyrické a epické útvary ľudovej 

slovesnosti  
 

• Druhy ľudovej slovesnosti 
• Základné charakteristiky lyriky v ľudovej 

slovesnosti; ľudové piesne:Morena, Morena, 
Hoja, Ďunďa, hoja, Na Kráľovej holi 

• Základné charakteristiky epiky v ľudovej 
slovesnosti 

• Slovenské ľudové balady: Išli hudci horou, 
Hory, hory, čierne hory, Vydala mamka  

• Slovenské ľudové rozprávky: Medveď  a líška, 
O troch grošoch, Jánošík a pandúri, Železník 

• Malé formy ľudovej slovesnosti – príslovia, 
porekadlá, hádanky... 

• Hodnotenie vzdelávacích postupov 

H
um

an
iz

m
us

 a
 r

en
es
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ci

a 

• Zoznámiť žiakov 
s poetikou 
humanizmu 
a renesancie,  
s najznámejšími 
predstaviteľmi 
a literárnymi 
dielami svetovej 
a slovenskej 
literatúry 

• objasniť základné charakteristiky humanizmu 
a renesancie ako literárneho smeru  

• uviesť najznámejších predstaviteľov a ich diela  
• rozoznať charakteristiky doby v konkrétnom 

spracovanom diele 
• porovnať hodnoty a odkazy raného stredoveku  

s hodnotami a odkazmi humanizmu a renesancie 
• objasniť význam umenia humanizmu 

a renesancie v rozvoji európskej kultúry 
a civilizácie 

• objasniť význam humanistickej a renesančnej 
literatúry na Slovensku v oblasti umenia a vedy 

• Poetika humanizmu a renesancie 
• Dante Alighieri:Božská komédia 
• Giovanni Boccaccio: Dekameron 
• Francesco Petrarca: Sonety pre Lauru 
• William Shakespeare: Romeo a Júlia 
• Miguel de Cervantes Saavedra: Dômyselný 

rytier Don Quijote de la Mancha 
• Latinská humanistická poézia – Martin 

Rakovský, Jakub Jakobeus 
• Historicko-hrdinské spevy 
• Renesančná dráma – Pavel Kyrmezer 
• Hodnotenie vzdelávacích výstupov 
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• Zoznámiť sa 
s európskymi 
kultúrnymi, 
duchovnými 
a myšlienkovými 
tendenciami 17.až 
19. storočia a ich 
vplyvom na 
slovenskú  
literatúru 

• uviesť charakteristiky baroka, osvietenstva 
a klasicizmu i ich predstaviteľov v literatúre 

• ozrejmiť význam Jana Amosa Komenského 
• rozoznať príznaky osvietenstva v rámci                      

spracovaných diel 
• ozrejmiť význam diela Antona Bernoláka pre vývin 

literárneho jazyka u Slovákov 
• vedieť urobiť paralelu pri spracovaní rovnakých 

motívov v európskej a slovenskej literatúre 

• Poetika baroka – hlavní predstavitelia v 
európskej    a slovenskej literatúre 

• Jan Amos Komenský: Veľká didaktika 
• J. B. Moliére: Lakomec 
• Juraj Tranovský –duchovná poézia 
• Charakteristiky osvietenstva 
• Dielo Antona Bernoláka 
• Jozef Ignac Bajza – prvý slovenský román 
• Juraj Fándly – vedecko-populárne diela 
• Charakteristiky klasicizmu 
• Ján Kollár: Slávy dcera 
• Ján Hollý: Selanky 
• Hodnotenie vzdelávacích výstupov 

Známkovanie 
Realizácia očakávaných výstupov sa 
hodnotí prostredníctvom: 
• sledovania realizácie očakávaných 

výstupov 
• testov vedomostí 
 

Rámcový počet hodín realizácie 
jednotlivých tém 
Literatúra – úhrnne 66 hodín: 
• Úvod do skúmania literárneho 

diela (10 hodín) 
• Staroveká literatúra (8 hodín) 
• Stredoveká  literatúra (8 hodín) 
• Ľudová slovesnosť (10 hodín) 
• Humanizmus a renesancia (12 

hodín) 
• Baroková literatúra, 

osvietenstvo, klasicizmus (10 
hodín) 

• Súčasná slovenská literatúra (8 
hodín) 

 
Jazyk a kultúra vyjadrovania – 
úhrnne 30 hodín: 

• Všeobecné poznatky o jazyku (5 
hodín) 

• Fonetika (5 hodín) 
• Lexikológia (3 hodín) 
• Pravopis (4 hodín) 
• Kultúra vyjadrovania (13 hodín) 
 

Sú
ča
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á 
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• Zoznamovanie 
sa s príznakmi 
a charakteristikami 
súčasnej literatúry 

• uviesť príznaky súčasnej literatúry zvolených diel 
slovenskej a svetovej literatúry  

• ozrejmiť diela a tlmočiť svoje zážitky  a dojmy 
prostredníctvom písomného a ústneho vyjadrovania 

• Ján Čajak ml.: Zuzka Turanová 
• Mária Jonášová-Kotvášová: Mať pätnásť je 

také ťažké, alebo striptíz 
• Elena Čepčeková:   Monika, nezabudni, 

Monika 
• Margita Figuli: Tri gaštanové kone 
• A. Saint-Exupéry: Malý princ 

V
še

ob
ec

né
 

po
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at
ky

 o
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ku
 

• Viesť žiakov 
k tomu, aby 
skúmali jazyk ako 
systém, poznali 
jeho spoločenskú 
podmienenosť 
a historický vývin

• vysvetliť funkciu jazyka 
• rozlišovať neštandardné varianty jazyka od 

štandardného spisovného jazyka 
• poznať kontaktové javy slovenčiny a srbčiny  
• uviesť fázy historického vývinu jazyka 
• uviesť základné jazykovedné disciplíny 

• Miesto jazyka v ľudskej spoločnosti, podstatné 
vlastnosti jazyka, jazyk a komunikácia 

• Spisovný slovenský jazyk a nespisovné podoby 
súčasného slovenského jazyka; 

• Slovenský jazyk a srbský jazyk – bilingvizmus; 
• Z dejín slovenského jazyka  
• Základné jazykovedné disciplíny 

Fo
ne

tik
a 

• Uschopniť 
žiakov, aby vedeli 
uplatniť vedomosti 
z hláskoslovia 
v súlade 
s jazykovou 
normou 

• uviesť, čo skúma fonetika 
• poznať sústavu hlások slovenského jazyka  
• poznať pravidlá spisovnej ortoepie 
• poznať prízvuk v spisovnej slovenčine 
• uviesť pravidlá rytmického zákona 

• Fonetika a hlásky 
• Rozdelenie hlások slovenského jazyka 
• Spisovná výslovnosť (ortoepia) 
• Prízvuk v slove a vo vete 
• Rytmický zákon 

L
ex

ik
ol

óg
ia

 

• Zoznámiť žiakov 
so základmi 
lexikológie 

• uviesť, čo skúma lexikológia  
• uviesť  a určiť synonymá, homonymá a antonymá 
• poznať rozdelenie slov na základe historického 

aspektu 
• pracovať so slovníkmi 

• Lexikológia  a slovná zásoba  
• Synonymá, homonymá, antonymá 
• Historicky príznakové slová 



Pr
av

op
is

 
• Uschopniť 
žiakov na to, aby 
uplatňovali 
poznatky z jazyka 
a pravopisu 
v súlade 
s jazykovou 
normou 

• uplatniť pravidlá pravopisu v písaní slovenských 
samohlások  

• poznať princípy slovenského pravopisu pri písaní 
slov so spodobovaním 

• uplatniť písanie veľkého a malého  písmena 
v súlade s jazykovou normou 

• rozdeľovať slová na konci riadka v súlade 
s jazykovou normou        

• Pravidlá o písaní i, í, y, ý v domácich a cudzích 
slovách; písanie dvojhlások 

• Pravidlá pravopisu a spodobovanie 
• Písanie veľkých písmen 
• Rozdeľovanie slov na konci riadka 

 
K
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ro
va

ni
a 

• Uschopniť 
žiakov na to, aby 
uplatňovali 
teoretické 
poznatky z jazyka 
v ústnom 
a písomnom 
prejave v súlade 
s jazykovou 
normou 
• Uschopniť 
žiakov na to, aby 
používali rozličné 
formy jazykového 
prejavu 

• opísať postavenie, city, náladu, vyjadriť stav, 
vyniesť závery v ústnom i písomnom vyjadrovaní 

• uplatniť princípy spisovnej slovenčiny 
• zvoliť si správny jazykový štýl v konkrétnom 

prejave 
• vypĺňať úradné tlačivá, poukážky, žiadosti a 

podobné v súlade s jazykovou normou 

• Jazykové cvičenia 
• Hovorové cvičenia 
• Zostavovanie písaných a ústnych jazykových 

prejavov 
• Cvičenia zamerané na poznanie kontaktových 

javov slovenčiny a srbčiny 
• Preklad zo srbčiny do slovenčiny kontaktových 

formuliek: pozdrav pri začiatku a pri konci 
kontaktu, prosba o pomoc, poďakovanie, 
gratulácie, ospravedlnenie a pod. 

• Vypĺňanie úradných tlačív, poukážok, žiadostí 
a pod.  

• Písomné úlohy 4 × 2 + 2 
• Domáce úlohy 

 
ODPORÚČANÁ LITERATÚRA 

1. Mária Myjavcová: Slovenský jazyk a kultúra vyjadrovania 1, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Belehrad, 2005 
2. Jozef Valihora: Čítanka s literárnovednými termínmi pre 1. ročník gymnázia, Zavod za udžbenike, Belehrad, 2006, 2009     
3. Michal Harpáň: Teória literatúry, Obzor, Nový Sad 1986 
  
KORELÁCIA S INÝMI VYUČOVACÍMI PREDMETMI 

1. Srbský jazyk a literatúra 
2. Dejepis 
3. Hudobná kultúra 
4. Výtvarná kultúra 
 
 

 
 



  Назив 
предмета: 

СТРАНИ ЈЕЗИК – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (девета година учења) 

Годишњи 
фонд часова: 

74 

Разред: Први разред 

Циљеви 
предмета: 

 
1. Овладавање комуникативним вештинама и развијање способности и метода учења страног језика; 
2. Развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова; 
3. Развијање општих и специфичних стратегија учења и критичког мишљења; 
4. Развијање способности за самостално, аутономно учење, тражење, селекцију и синтезу информација до којих се долази кроз самосталан рад и 

претраживање изворника различитог типа (писани и електронски извори, самостална истраживања на терену, интервјуи, итд.); 
5. Стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости и 

навикавање на отвореност у комуникацији, стицање свести и сазнања о функционисању страног и матерњег језика; 
6. Усвајање знања из страног језика која ће ученику/ученици омогућити да се у усменој и писаној комуникацији компетентно и самосвесно споразумева са 

људима из других земаља, усвоји норме вербалне и невербалне комуникације у складу са специфичностима језика који учи, као и да настави, у оквиру 
формалног образовања и самостално, учење другог и трећег страног језика. 

7. Оспособљавање ученика/ученице да упозна језик струке у оноликој мери која му/јој омогућава да користи страни језик у писаном и усменом облику ради 
вођења пословне комуникације, праћења новина у струци и ширењу пословних веза. 

 
Нивои општих и појединачних постигнућа дефинисани су према Заједничком европском референтном оквиру за живе језике. 
- До краја четвртог разреда гимназије ученик/ученица треба да савлада први страни језик до нивоа Б1+, односно Б2 уколико се ради о енглеском језику, а други 
страни језик до нивоа А2+, односно Б1 уколико се ради о енглеском језику. 
- До краја четворогодишње средње стручне школе ученик/ученица треба да савлада први страни језик до нивоа Б1, а други страни језик до нивоа А2+. Такође, до 
краја четворогодишње средње стручне школе ученик/ученица треба да савлада основне аспекте језика струке (терминологија и регистар). 
- До краја трогодишње средње стручне школе ученик/ученица треба да савлада први страни језик до нивоа А2+, а други страни језик до нивоа А2. Такође, 
ученик/ученица трогодишње средње стручне школе треба да савлада и неке основне аспекте језика струке (терминологија и регистар)  

ИСТИЧЕМО ДА ЋЕ СТЕПЕН ПОСТИГНУЋА ПО ЈЕЗИЧКИМ ВЕШТИНАМА ВАРИРАТИ, ОДНОСНО ДА ЋЕ РЕЦЕПТИВНЕ ВЕШТИНЕ (РАЗУМЕВАЊЕ 
ГОВОРА И ЧИТАЊЕ) БИТИ НА ПРЕДВИЂЕНОМ НИВОУ, ДОК СЕ ЗА ПРОДУКТИВНЕ ВЕШТИНЕ (ГОВОР, ИНТЕРАКЦИЈА, МЕДИЈАЦИЈА И 
ПИСАЊЕ) МОЖЕ ОЧЕКИВАТИ ДА БУДУ ЗА ЈЕДАН НИВО НИЖЕ (на пример, Б1+ рецептивно, Б1 продуктивно; Б2 рецептивно, Б1+ продуктивно; А2+ 
рецептивно, А2 продуктивно, итд.)

 
 



 

ЦИЉ ИСХОДИ ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 
ПРОГРАМА 

РАЗУМЕВАЊЕ 
ГОВОРА 
 

Оспособљавање 
ученика за разумевање 
усменог говора 

• разуме и реагује на одговарајући начин на усмене поруке 
у вези са активностима на часу (говор настав-ника и 
другова, аудио и визуелни материјали у настави), 
спонтано учествујући у интеракцији са наставником и 
другим ученицима 

• разуме фреквентне фразе и реченице настале у спонтаној 
интер-акцији уз отежавајуће околности природне 
комуникације (бука на улици, телефонски разговори, 
интервју лицем у лице, телефонским путем или путем 
скајпа итд.) 

• ослањајући се на општа знања и искуства, реконструише 
непознато на основу контекста и памти, репродукује и 
контекстуализује битне елементе поруке 

• после првог слушања одређеног непознатог усменог 
текста (приближног трајања 5-7 минута у зависности од 
степена познавања теме и контекста) постави хипотезе у 
вези са: 

• врстом усменог текста који слуша, нпр. поруку на 
телефонској секретарици, метеоролошки извештај на 
радију и телевизији, разговори у продавници и друго 

• бројем саговорника, њиховим статусом и намерама 
• општим садржајем датог усменог текста  усмеравајући 
пажњу на реле-вантне језичке и нејезичке елементе 

• после другог и по потреби наредних слушања (уколико је 
у питању аудио или аудио-визуелни запис): 

• -  провери првобитно постављене хипотезе које се односе 
на врсту и садржај усменог текста, на статус, намере и 
међусобне односе саговорника 

•       -  разуме битне елементе садржаја усменог текста у 
зависности од циља слушања 

• елементе које није у потпуности разумео покушава да 
схвати примењујући стратегије адекватне ситуацији у 
којој се налази и проверава исправност својих закључака 

• разуме општи садржај прилагођених текстова стручне 
садржине 

• реконструише непознато на основу контекста и да 
запамти, репродукује и контекстуализује у складу са 
општим знањима и искуствима кључне елементе поруке 

 

ОПШТЕ ТЕМЕ 
• Генерацијске разлике и однос међу различитим 
генерацијама, вршњачке групе 

• Свет рада, перспективе, образовни системи 
• Култура и медији (манифестације, штампа, 
друштвене мреже) 

• Туристичке дестинације, национални паркови и 
еколошки пројекти 

• Познате личности из политичког и културуног 
живота 

• Европа и суживот у Европи 
• Регионалне специфичности језика (дијалекти, 
наречја) 

 
СТРУЧНЕ ТЕМЕ 
 
• Материјали, средства, сировине, производи  из 
домена струке 

• Алати, машине, уређаји, прибор, инструменти, 
средства релевантна за струку 

• Занимања , описи послова и хијерархија у домену 
струке 

• Припрема, производња и 
• контрола производног/радног  процеса  
• Читање, праћење и вођење прописане документација 
у домену струке 

• Мере заштите и очувања радне и животне средине 
• Праћење новина у области струке 
• Пословна комуникација у писменом и усменом 
облику на страном језику (телефонирање, уговарање 
састанака, потврђивање или одбијање термина, 
конкурисање и др.) 

 
 
КОМУНИКАТИВНЕ ФУНКЦИЈЕ 
• Представљање себе и других 
• Поздрављање (састајање, растанак; формално, 
неформално, специфично по регионима) 

• Идентификација и именовање особа, објеката, боја, 
бројева итд.) 

• Давање једноставних упутстава и команди 
• Изражавање молби и захвалности 
• Изражавање извињења 

Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће 
облике наставе: 
• комуникативна настава страних 
језика уз примену техника рада у 
групама и паровима, додатних 
средстава у настави (АВ 
материјали, ИТ, игре, аутентични 
материјали, итд.), као и уз 
примену принципа наставе по 
задацима (task-based language 
teaching; enseñanza por tareas, 
handlungsorientierter FSU) 

 
Место реализације наставе 
• Настава се реализује у учионици 
или одговарајућем кабинету 

 
Препоруке за реализацију 
наставе 
 
• слушање и реаговање на налоге 
и/или задатке у вези са текстом 
који чита наставник или који 
ученици чују са звучих записа  

• рад у паровима, малим и великим 
групама (мини-дијалози, игра по 
уогама, симулације,  итд.) 

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

• дебате и дискусије примерене 
узрасту (Н.Б. дебате представљају 
унапред припремљене 
аргументоване монологе са 
ограниченим трајањем, док су 
дискусије спонтаније и 
неприпремљене интеракције на 
одређену тему) 

• решавање «текућих проблема» у 
разреду, тј. договори и мини-
пројекти 

• обимнији пројекти који се раде у 

РАЗУМЕВАЊЕ 
ПРОЧИТАНОГ  
 

Оспособљавање 
ученика за самостално 

• разликује најучесталије врсте текстова, упознат је са 
њиховом стандардном структуром  и разуме њихову сврху 
и намеру  

• разуме краће текстове о конкретним и свакодневним 
темама у којима се појављују уобичајене речи, изрази, 



читање и разумевање 
различитих, узрасно и 
садржајно примерених 
врста текстова 
(читањем у себи) у 
сврху информисања, 
стицања критичког 
става и остварења 
естетског доживљаја   
 

фразе и формулације 
• разуме краће стручне текстове  у којима се појављују 
уобичајене речи, изрази, фразе и формулације  

• разуме текстове утемељене на чињеницама, везане за 
домене његових општих интересовања  

• уме да у тексту о познатој теми пронађе, издвоји и разуме 
суштинску информацију/суштинске информације   

• разуме општи садржај, основну поруку и релевантне 
делове информативних текстова, разуме описе осећања, 
жеља, потреба у личним писмима и порукама (писмима, 
електронској кореспонденцији, смс-порукама) 

• разуме једноставна упутсва и саветодавне текстове 
уколико су писана јасним језиком, без великог броја 
стручних израза и/или праћена употребом визуелних 
елемената 

• разуме обавештења и упозорења на јавним местима 
• разуме краће литерарне форме у којима доминира 
конкретна, фреквентна и позната лексика (конкретна 
поезија, кратке приче, анегдоте, скечеви, хумореске, 
стрипови) 
 

• Изражавање потврде и негирање 
• Изражавање допадања и недопадања 
• Изражавање физичких сензација и потреба 
• Исказивање просторних и временских односа 
• Давање и тражење информација и обавештења 
• Описивање и упоређивање лица и предмета 
• Изрицање забране и реаговање на забрану 
• Изражавање припадања и поседовања 
• Скретање пажње 
• Тражење мишљења и изражавање слагања и 
неслагања 

• Тражење и давање дозволе 
• Исказивање честитки 
• Исказивање препоруке 
• Изражавање хитности и обавезности 
• Исказивање сумње и несигурности 
 
ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ 
 
У првом разреду средње школе уводи се мало нових 
граматичких садржаја имајући у виду потребу да се 
знања и вештине ученика, стечени у основној школи: 
- освесте и систематизују, тако да представљају чврсту 
основу за даље учење  
- утврде и аутоматизују, тако да их ученици спонтано, 
и без већих грешака (које би довеле до забуне или 
онемогућиле споразумевање), рецептивно и 
продуктивно користе у комуникацији 
 
Именичка група 
 
- Бројиве и небројиве именице:    
 friends, parties;  food (beans, cereals, coffee, cheess, etc.), 
abstract (happiness, time, money)  
- Сложенице: acid rain, solar  energy, video conferencing 
- Квантификатори: much, many, a  lot of, few, a few, little, 
a little,  some, too much, too many 
- Неодређени и одређени члан; нулти члан 

  
Глаголска група 
 
- Глаголи стања: agree, hate, understand, want, like 
- Модали: should, must, have to; needn’t; can  
 
- Употреба герунда и инфинитива:   
I hate getting up early; I want to go out;  
I remember posting his birthday card;  

учионици и ван ње у трајању од 
неколико недеља до читавог 
полугодишта уз конкретно 
видљиве и мерљиве производе и 
резултате  

• развијање језичких вештина у 
домену језика струке, 
примењивањем  истих стратегија 
учења као и код општег језика и 
користећи  аутентичне или 
адаптиране стручне текстове 
(писане или усмене) прилагођене 
узрасту, нивоу знања                     
језика и познавању струке 

• у првом разреду заступљени су 
граматички садржаји који су већ 
обрађивани у основној школи, 
посебно они предвиђени у 
материјалима који описују нивое 
А1 и А2  на основу дескриптора 
Заједничког европског оквира за 
живе језике   

• граматичка грађа предвиђена 
Програмом за први разред средње 
школе добија свој смисао тек када 
се доведе у везу са датим 
комуникатив-ним функцијама и 
темама, и то у склопу језичких 
активности разумевања (усменог) 
говора и писаног текста, усменог 
и писменог изражавања и 
медијације; полазиште за 
посматрање и увежбавање 
језичких законитости  јесу усмени 
и писани текстови различитих 
врста, дужине и степена тежине; 
користе се, такође, изоловани 
искази, под условом да су 
контекстуализовани и да имају 
комуникативну вредност  

• У I разреду планира се израда два 
писмена задатка. 

 

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

 

• Прилагођавајући свој говор комуникативној ситуацији, у 
временском трајању од три до пет минута, на 
структурисани начин 

• користи циљни језик као језик комуникације у учионици 
како са наставником тако и са осталим ученицима радећи 
у пару, групи или пленуму 

• течно говори о себи и свом окружењу, о догађајима у 
садашњости, прошлости и будућности у свом окружењу и 
изван њега 

• изрази своје утиске, осећања и аргументовано мишљење и 
ставове у вези са програмом предвиђеним темама 

• води рутинске дијалоге без већег напора, под условом да 
саговорник сарађује, поставља питања, одговара, 
размењује мишљење  о темама везаним за свакодневницу 
и интересовања 

• опише догађаје, саопшти садржај неке књиге или филма 
преносећи своје утиске и мишљења 

• изложи унапред припремљену краћу презентацију на 
одређену тему (из домена личног интересовања или 
струке) 

• истакне значај одређених исказа пригодном гестиком и 
мимиком или наглашавањем и интонацијом 

ПИСАЊЕ 
Оспособљавање 
ученика за писање 
краћих текстова 

• на разложан и једноставан начин пише о разноврсним 
темама из свог подручја интересовања 

• у једноставном и везаном тексту опише осећања и 
реакције 



различитог садржаја • опише детаљно неки стварни или измишљени догађај или 
особу  

• води белешке и пише лична писма да би тражио или 
пренео информације од тренутне важности 

• направи краћи резиме на основу прочитаних/преслушаних 
текстова  о блиским темама, о томе напише извештај и 
изнесе сопствено мишљење   

• прими и напише једноставну поруку саопштавајући на 
прегледан начин оно што сматра битним 

• пише краћа формална писма (писма читалаца, пријаве за 
праксе, стипендије или омладинске послове, основна 
пословна коресподенција) и попуњава формуларе и 
упитнике  

• пише електронске поруке, СМС поруке, учествује у 
дискусијама на блогу или форуму, пише краћа 
неформална и формална писма разноврсног садржаја (у 
складу са лексичко-граматичким садржајима Програма) 

 

I remember to post his birthday card. 
- Фразални глаголи;  cut down, cut off, cut out; get ahead, 
get about, get away with; come across, come back, come 
up  
- Садашња времена (Present Simple, Present Continuous, 
Present Perfect) 
- Прошла времена (Past Simple, Past Continuous, Past 
Perfect); конструкција used to 
- Начини изражавања будућности             (going to, will 
- predictions, Present continuous, going to for plans and 
intentions) 
- Пасив основних глаголских времена  (Present Simple, 
Present Perfect, Past Simple, Future Simple) 
- Нулти, први и други кондиционал 
- Индиректни говор: исказне реченице; молбе и 
наредбе 
 
Придеви 
 
- Разлика између boring, bored; interested, interesting 
- Грађење придева од именица: arrogance-arrogant, 
romanc -romantic, culture-cultural 
 - Конструкције too good /expensive; not good enough 
 
 
Предлози 
 
- После придева: fond of, good at, disgusted with  
- После глагола: train for, speak to, work for 
- У изразима: go for a ride/swim, on the contrary, in my 
opinion, in connecttion with  
 
Комплексне реченице 
 
 - Релативне клаузе: who, that, which 
 - Временске клаузе: when, while, until, before, after, as 
soon as where 
 - Узрочне: because, since, as, for 
 - Последичне: so that, (in order)to 
 - Намерне: so, so... that, such...  that 
 - Кондиционалне: if, unless 
 - Допусне:  although, while, whereas 
 

СОЦИОКУЛТУРНА 
КОМПЕТЕНЦИЈА 
 
Стицање и 
овладавање 
социокултурним 
компетенцијама 
неопходним за 
писмену и усмену 
употребу језика 

• у оквиру поља свог интересовања, знања и искуства, 
препозна и разуме  сличности и разлике у погледу навика 
(вербална и невербална комуникација), обичаја, 
менталитета и институција које постоје између наше 
земље и земаља чији језик учи 

• препозна и разуме најчешће присутне културне моделе 
свакодневног живота земље и земаља чији језик учи 

• препозна и адекватно реагује на формалност говорне 
ситуације 

• адекватно користи најфреквентије  стилове и регистре у 
вези са знањима из страног језика, али и из осталих 
области школских знања и животних искустава 

• адекватно реагује на прагматичке функције говорних 
чинова у циљном језику различите од оних у Л1 (степен 
формалности, љубазности, као и паралингвистичка 
средства: гест, мимика, просторни односи међу 
говорницима, итд.) 

• учествује у свим видовима модерне комуникације 
(електронске поруке, смс поруке, дискусије на блогу или 
форуму, дрштвене мреже) 
 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
- матерњи језик, историја, историја уметности, социологија, филозофија, музичко и ликовно образовање, информатика 
 



Назив 
предмета: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (пета година учења) 

Годишњи 
фонд часова: 74 

Разред: Први разред 

Циљеви 
предмета: 

 
1. Овладавање комуникативним вештинама и развијање способности и метода учења страног језика; 
2. Развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова; 
3. Развијање општих и специфичних стратегија учења и критичког мишљења; 
4. Развијање способности за самостално, аутономно учење, тражење, селекцију и синтезу информација до којих се долази кроз 

самосталан рад и претраживање изворника различитог типа (писани и електронски извори, самостална истраживања на терену, 
интервјуи, итд.); 

5. Стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу, уз 
уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији, стицање свести и сазнања о функционисању страног и 
матерњег језика; 

6. Усвајање знања из страног језика која ће ученику/ученици омогућити да се у усменој и писаној комуникацији компетентно и 
самосвесно споразумева са људима из других земаља, усвоји норме вербалне и невербалне комуникације у складу са 
специфичностима језика који учи, као и да настави, у оквиру формалног образовања и самостално, учење другог и трећег 
страног језика. 

7. Оспособљавање ученика/ученице да упозна језик струке у оноликој мери која му/јој омогућава да користи страни језик у 
писаном и усменом облику ради вођења пословне комуникације, праћења новина у струци и ширењу пословних веза. 

 
Нивои општих и појединачних постигнућа дефинисани су према Заједничком европском референтном оквиру за живе језике. 
- До краја четвртог разреда гимназије ученик/ученица треба да савлада први страни језик до нивоа Б1+, односно Б2 уколико се ради о енглеском језику, а други 
страни језик до нивоа А2+, односно Б1 уколико се ради о енглеском језику. 
- До краја четворогодишње средње стручне школе ученик/ученица треба да савлада први страни језик до нивоа Б1, а други страни језик до нивоа А2+. Такође, до 
краја четворогодишње средње стручне школе ученик/ученица треба да савлада основне аспекте језика струке (терминологија и регистар). 
- До краја трогодишње средње стручне школе ученик/ученица треба да савлада први страни језик до нивоа А2+, а други страни језик до нивоа А2. Такође, 
ученик/ученица трогодишње средње стручне школе треба да савлада и неке основне аспекте језика струке (терминологија и регистар)  

ИСТИЧЕМО ДА ЋЕ СТЕПЕН ПОСТИГНУЋА ПО ЈЕЗИЧКИМ ВЕШТИНАМА ВАРИРАТИ, ОДНОСНО ДА ЋЕ РЕЦЕПТИВНЕ ВЕШТИНЕ (РАЗУМЕВАЊЕ 
ГОВОРА И ЧИТАЊЕ) БИТИ НА ПРЕДВИЂЕНОМ НИВОУ, ДОК СЕ ЗА ПРОДУКТИВНЕ ВЕШТИНЕ (ГОВОР, ИНТЕРАКЦИЈА, МЕДИЈАЦИЈА И 
ПИСАЊЕ) МОЖЕ ОЧЕКИВАТИ ДА БУДУ ЗА ЈЕДАН НИВО НИЖЕ (на пример, Б1+ рецептивно, Б1 продуктивно; Б2 рецептивно, Б1+ продуктивно; А2+ 
рецептивно, А2 продуктивно, итд.)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЦИЉ ИСХОДИ ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 
ПРОГРАМА 

РАЗУМЕВАЊЕ 
ГОВОРА 

 
Оспособљавање 
ученика за 
разумевање усменог 
говора 

• разуме и реагује на одговарајући начин на усмене поруке 
у вези са активностима на часу (говор наставника и 
другова, аудио и aудио-визуелни материјали у настави) 

• разуме једноставне фразе и реченице настале у спонтаној 
интеракцији уз отежавајуће околности природне 
комуникације (бука на улици, телефонски разговори, 
интервју лицем у лице, телефонским путем или путем 
скајпа итд.) 

• ослањајући се на општа знања и искуства, реконструише 
непознато на основу контекста и памти, репродукује и 
контекстуализује кључне елементе поруке 

• после првог слушања одређеног непознатог усменог 
текста (приближног трајања 4-5 минута у зависности од 
степена познавања теме и контекста) постави хипотезе у 
вези са: 
o врстом усменог текста који слуша, нпр. објава преко 

разгласа, интервју, рекламе и друго 
o бројем саговорника, њиховим статусом и намерама 
o општим садржајем датог усменог текста 

усмеравајући пажњу на релевантне језичке и 
нејезичке елементе (кључене речи, интонацију и др.) 

• после другог и по потреби наредних слушања (у 
зависности од тежине текста и налога за слушање): 
o провери првобитно постављене хипотезе које се 

односе на врсту и садржај усменог текста, на статус, 
намере и међусобне односе саговорника 

o разуме најбитније елементе садржаја усменог текста 
у зависности од циља слушања 

o увиђа које елементе није у потпуности разумео и у 
вези са њима тражи додатна обавештења 

o разуме општи садржај кратких, прилагођених 
текстова стручне садржине 

 

 
ОПШТЕ ТЕМЕ 
 
• Свакодневни живот (организација времена, послова, 
слободно време)  

• Храна и здравље ( навике у исхрани, карактеристична 
јела и пића у земљама света ) 

• Познати градови и њихове знаменитости, региони у 
матичним земљама 

• Спортови и позната спортска такмичења 
• Живот и дела славних људи 
• ХХ века (из света науке, културе, спорта, музике ) 
• Медији (штампа, телевизија, интернет) 
• Интересантне животне приче и догађаји 
• Свет компјутера (распрострањеност, примена, корист и 
негативне стране) 

 
СТРУЧНЕ ТЕМЕ 
 
• Материјали, средства, сировине, производи  из домена 
струке 

• Алати, машине, уређаји, прибор, инструменти, средства 
релевантна за струку 

• Занимања, описи послова и хијерархија у домену струке 
• Припрема, производња и  контрола производног процеса  
• Читање, праћење и вођење прописане документација у 
домену струке 

• Мере заштите и очувања радне и животне средине 
• Праћење новина у области струке 
• Пословна комуникација у писаном и усменом облику на 
страном језику (телефонирање, уговарање састанака, 
потврђивање или одбијање термина, конкурисање и др.) 

 
КОМУНИКАТИВНЕ ФУНКЦИЈЕ 
 
• Представљање себе и других 
• Поздрављање (састајање, растанак; формално, 
неформално, специфично по регионима) 

• Идентификација и именовање особа, објеката, боја, 
бројева итд.) 

• Давање једноставних упутстава и команди 
• Изражавање молби и захвалности 
• Изражавање извињења 
• Изражавање потврде и негирање 
• Изражавање допадања и недопадања 

Облици наставе 
Предмет се реализује кроз 
следеће облике наставе: 
• комуникативна настава страних 
језика уз примену техника рада 
у групама и паровима, додатних 
средстава у настави (АВ 
материјали, ИТ, игре, 
аутентични материјали, итд.), 
као и уз примену принципа 
наставе по задацима (task-based 
language teaching; enseñanza por 
tareas, handlungsorientierter FSU) 

 
Место реализације наставе 
• Настава се реализује у 
учионици или одговарајућем 
кабинету 

 
Препоруке за реализацију 
наставе 
 
• слушање и реаговање на налоге 
и/или задатке у вези са текстом 
који чита наставник или који 
ученици чују са звучих записа  

• рад у паровима, малим и 
великим групама (мини-
дијалози, игра по уогама, 
симулације,  итд.) 

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

• дебате и дискусије примерене 
узрасту (Н.Б. дебате 
представљају унапред 
припремљене аргументоване 
монологе са ограниченим 
трајањем, док су дискусије 
спонтаније и неприпремљене 
интеракције на одређену тему) 

• решавање «текућих проблема» 
у разреду, тј. договори и мини-
пројекти 

• обимнији пројекти који се раде 

ПИСАЊЕ 
Оспособљавање 
ученика за писање 
краћих текстова 
различитог садржаја 
 

• напише повезане реченице о неким свакодневним 
аспектима из свог окружења 

• напише краћи извештај, опис неког догађаја или резиме 
предходних дешавања или активности из личног искуства 
користећи свакодневне речи и фразе прилагођене 
комуникативној ситуацији 

• напише једноставне повезане реченице о породици, свом 
окружењу и интересовањима 

• напише веома кратке формалне и неформалне текстове 
(до 80 речи) користећи стандардне и конвенционалне 
формуле писаног изражавања (писмо, обавештење, 
порука) 

• напише кратке и једноставне белешке у вези са 



тренутним потребама и плановима (списак за куповину, 
поруке, списак обавеза, записник)  

• пише електронске поруке, СМС поруке, учествује у 
дискусијама на блогу или форуму 

 

• Изражавање физичких сензација и потреба 
• Исказивање просторних и временских односа 
• Давање и тражење информација и обавештења 
• Описивање и упоређивање лица и предмета 
• Изрицање забране и реаговање на забрану 
• Изражавање припадања и поседовања 
• Скретање пажње 
• Тражење мишљења и изражавање слагања и неслагања 
• Тражење и давање дозволе 
• Исказивање честитки 
• Исказивање препоруке 
• Изражавање хитности и обавезности 
• Исказивање сумње и несигурности 
 
ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ 
 
У првом разреду средње школе уводи се мало нових 
граматичких садржаја имајући у виду потребу да се знања 
и вештине ученика, стечени у основној школи: 
• освесте и систематизују, тако да представљају чврсту 
основу за даље учење  

• утврде и аутоматизују, тако да их ученици спонтано, и 
без већих грешака (које би довеле до забуне или 
онемогућиле споразумевање), рецептивно и продуктивно 
користе у комуникацији 

 
Именичка група 
  
- Бројиве и небројиве именице: friends, parties;  food (beans, 
cereals, coffee, cheese, etc.),  abstract (happiness, time, money) 
- Сложенице: downtown, waterfall,  network, masterpiece, 
footprint,  firework 
- Квантификатори: much, many, a  lot of, few, a few, little, a 
little, some, too much, too many 
         
Члан 
 
- Разлика у употреби одређеног и  неодређеног члана у 
ширем контексту:  
My brother is a  football player and he is the  captain of the 
school football team. 
- Првопоменути, други пут поменут  
He lives in a big house. The house is new. 
- Познат из контекста  
This is a nice house - the garden is big. 
- Нулти члан у изразима: in hospital, in bed, at home, at 
school, by plane, by taxi, have breakfast, after lunch 

у учионици и ван ње у трајању 
од неколико недеља до читавог 
полугодишта уз конкретно 
видљиве и мерљиве производе и 
резултате  

• развијање језичких вештина у 
домену језика струке, 
примењивањем  истих 
стратегија учења као и код 
општег језика и користећи  
аутентичне или адаптиране 
стручне текстове (писане или 
усмене) прилагођене узрасту, 
нивоу знања  језика и 
познавању струке 

• у првом разреду заступљени су 
граматички садржаји који су већ 
обрађивани у основној школи, 
посебно они предвиђени у 
материјалима који описују 
нивое А1 и А2  на основу 
дескриптора Заједничког 
европског оквира за живе језике   

• граматичка грађа предвиђена 
Програмом за први разред 
средње школе добија свој 
смисао тек када се доведе у везу 
са датим комуникатив-ним 
функцијама и темама, и то у 
склопу језичких активности 
разумевања (усменог) говора и 
писаног текста, усменог и 
писменог изражавања и 
медијације; полазиште за 
посматрање и увежбавање 
језичких законитости  јесу 
усмени и писани текстови 
различитих врста, дужине и 
степена тежине; користе се, 
такође, изоловани искази, под 
условом да су 
контекстуализовани и да имају 
комуникативну вредност  

• У I разреду планира се израда 
два писмена задатка. 

 

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

 

• усклађује интонацију, ритам и висину гласа са 
сопственом комуникативном намером и са степеном 
формалности говорне ситуације  

• користи циљни језик као језик комуникације у учионици 
како са наставником тако и са осталим ученицима и 
ученицама (радећи у пару, групи или пленуму) 

• поред информација о себи и свом окружењу описује у 
неколико реченица познату радњу, место, доживљај или 
ситуацију у садашњости, прошлости и будућности, 
користећи познате језичке (лексику и морфосинтаксичке 
структуре) и нејезичке (мимика, гестика, прозодија) 
елементе  

• саопштава и интерпретира у неколико реченица садржај 
писаних, илустрованих и усмених текстова на теме 
предвиђене наставним програмом, користећи познате 
језичке елементе (лексику и морфосинтаксичке 
структуре) 

• у неколико реченица даје своје мишљење и изражава 
ставове (допадање/недопадање итд.), користећи познате 
језичке елементе  

• ступа у кратке разговоре, под условом да саговорник, по 
потреби, сарађује 

• води рутинске дијалоге без напора, размењује мисли и 
информације у вези са својим окружењем и породицом у 
свакодневним ситуацијама 

• са припремом или без ње укратко представља резултате 
самосталног истраживања  рада на одређену тему у пару 
или групи  

• интерпретира тематски прилагођене песме, рецитације и 
скечеве. 

 
РАЗУМЕВАЊЕ 
ПИСАНОГ 
ТЕКСТА 

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

• разуме краће текстове (дужине до 120 речи) о 
конкретним, блиским и свакодневним темама, ослањајући 
се на препознавање имена, фреквентних 
интернационализама, позјамљеница и познатих речи и 
фраза из других страних језика  

• разуме општи садржај кратких аутентичних, адаптираних 
и уџбеничких текстова у којима преовлађују познате речи 
и изрази 

• разуме обавештења и упозорења на јавним местима 
(знаци, натписи за оријентацију, плакати, електрични и 
други натписи) 



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

• разуме краћу личну поруку упућену у сврху 
креспонденције – разгледницу, писмо, смс или неку другу 
електронску поруку, електронско писмо  

• разуме општи садржај и основну поруку – обавештење из 
краћег информативног текста: новинске вести, репортаже, 
интервјуа, графикона, статистике (глобално разумевање) 

• пронађе, издвоји и разуме одређену релеватну или 
тражену информацију унутар препознатљиве и 
специфичне врсте текста који садржи већи број 
различитих информација  – нпр. временску прогнозу за 
одређено подручје, податке у малим огласима, 
проспектима, брошурама, јеловнику, реду вожње, плану 
града, ТВ програму и сл. (селективно разумевање) 

• разуме кратка и једноставна упутства и савете о начину 
понашања, употреби одређених предмета и апарата  
уколико су писана једноставним језиком и/или праћена 
одређеним визуелним елементима (детаљно разумевање) 

• разуме кратке литерарне форме уколико садрже 
свакодневне и већим делом познате речи, фразе и изразе – 
конкретну поезију, ангегдоте, стрипове (естетско читање) 

 
Глаголска група 
 
- Модални глаголи: can, can't, have to, don't have to; will 
(понуда - I'll  do that for you). 
- Употреба герунда и инфинитива: I like playing  football, I 
want to play football.  
- Разлика између The Present Simple Tense и The Present 
Continuous Tense 
- The Simple Past Tense правилних глагола и најчешћих  
неправилних глагола 
- The Present Perfect, разлика између The Present Perfect и 
The Simple Past Tense 
- Императиви 
- The Future Simple – предвиђање 
- Исказивање намере и планова помоћу be going to 
 
Придеви 
 
- Разлика између boring, bored; interested, interesting 
- Грађење придева од именица: arrogance-arrogant, 
romance-romantic, culture-cultural 
- Конструкције too good/expensive; not good enough 
 
Предлози 
- после придева: afraid of, keen on, allergic to 
- после глагола: apologize for,pay for, agree with, argue 
with,complain about, use as, arrive at, belong to, agree on, 
believe in, consist of, suffer from  
- у изразима: by chance, for ages, for a moment, in trouble, off  
the coast, on the radio, face to face, on the move  
 
Упитне реченице 
 
- How + придев; How much - how many 
- Грађење питања са препозиционим глаголима (Who did 
you go with?) 
 
Везници 
because, so, too, for example, like 
- Везници и везнички изрази у прошлом наративу: one day, 
suddenly, in the end, then, after, before, during, later, when 
 
 

СОЦИОКУЛТУРНА 
КОМПЕТЕНЦИЈА 

 
Стицање и 
овладавање 
социокултурним 
компетенцијама 
неопходним за 
писану и усмену 
употребу језика 

• у оквиру поља свог интересовања, знања и искуства, 
препозна и разуме  сличности и разлике у погледу навика 
(вербална и невербална комуника-ција), обичаја, 
менталитета и институција које постоје између наше 
земље и земаља чији језик учи 

• препозна и разуме најчешће присутне културне моделе 
свакодневног живота земље и земаља чији језик учи 

• препозна и адекватно реагује на формалност говорне 
ситуације 

• адекватно користи најфреквентије  стилове и регистре у 
вези са знањима из страног језика, али и из осталих 
области школских знања и животних искустава 

• адекватно реагује на прагматичке функције говорних 
чинова у циљном језику различите од оних у Л1 (степен 
форманости, љубазности, као и паралингвистичка 
средства: гест, мимика, просторни односи међу 
говорницима, итд.) 

• учествује у свим видовима модерне комуникације 
(електронске поруке, СМС поруке, дискусије на блогу 
или форуму, дрштвене мреже) 

• користи све досад наведене стратегије развоја 
комуникативних компетенција примењујући језик струке 
у складу са нивоом знања језика и потребама  
 

 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 

- матерњи језик, историја, историја уметности, социологија, филозофија, музичко и ликовно образовање, информатика 



  Назив 
предмета: 

СТРАНИ ЈЕЗИК – ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК (девета година учења) 

Годишњи 
фонд часова: 

74 

Разред: Први разред 

Циљеви 
предмета: 

 
1. Овладавање комуникативним вештинама и развијање способности и метода учења страног језика; 
2. Развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова; 
3. Развијање општих и специфичних стратегија учења и критичког мишљења; 
4. Развијање способности за самостално, аутономно учење, тражење, селекцију и синтезу информација до којих се долази кроз самосталан рад и 

претраживање изворника различитог типа (писани и електронски извори, самостална истраживања на терену, интервјуи, итд.); 
5. Стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости и 

навикавање на отвореност у комуникацији, стицање свести и сазнања о функционисању страног и матерњег језика; 
6. Усвајање знања из страног језика која ће ученику/ученици омогућити да се у усменој и писаној комуникацији компетентно и самосвесно споразумева са 

људима из других земаља, усвоји норме вербалне и невербалне комуникације у складу са специфичностима језика који учи, као и да настави, у оквиру 
формалног образовања и самостално, учење другог и трећег страног језика. 

7. Оспособљавање ученика/ученице да упозна језик струке у оноликој мери која му/јој омогућава да користи страни језик у писаном и усменом облику ради 
вођења пословне комуникације, праћења новина у струци и ширењу пословних веза. 

 
Нивои општих и појединачних постигнућа дефинисани су према Заједничком европском референтном оквиру за живе језике. 
- До краја четвртог разреда гимназије ученик/ученица треба да савлада први страни језик до нивоа Б1+, односно Б2 уколико се ради о енглеском језику, а други 
страни језик до нивоа А2+, односно Б1 уколико се ради о енглеском језику. 
- До краја четворогодишње средње стручне школе ученик/ученица треба да савлада први страни језик до нивоа Б1, а други страни језик до нивоа А2+. Такође, до 
краја четворогодишње средње стручне школе ученик/ученица треба да савлада основне аспекте језика струке (терминологија и регистар). 
- До краја трогодишње средње стручне школе ученик/ученица треба да савлада први страни језик до нивоа А2+, а други страни језик до нивоа А2. Такође, 
ученик/ученица трогодишње средње стручне школе треба да савлада и неке основне аспекте језика струке (терминологија и регистар)  

ИСТИЧЕМО ДА ЋЕ СТЕПЕН ПОСТИГНУЋА ПО ЈЕЗИЧКИМ ВЕШТИНАМА ВАРИРАТИ, ОДНОСНО ДА ЋЕ РЕЦЕПТИВНЕ ВЕШТИНЕ (РАЗУМЕВАЊЕ 
ГОВОРА И ЧИТАЊЕ) БИТИ НА ПРЕДВИЂЕНОМ НИВОУ, ДОК СЕ ЗА ПРОДУКТИВНЕ ВЕШТИНЕ (ГОВОР, ИНТЕРАКЦИЈА, МЕДИЈАЦИЈА И 
ПИСАЊЕ) МОЖЕ ОЧЕКИВАТИ ДА БУДУ ЗА ЈЕДАН НИВО НИЖЕ (на пример, Б1+ рецептивно, Б1 продуктивно; Б2 рецептивно, Б1+ продуктивно; А2+ 
рецептивно, А2 продуктивно, итд.)

 
 



 

ЦИЉ ИСХОДИ ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 
ПРОГРАМА 

РАЗУМЕВАЊЕ 
ГОВОРА 
 
Оспособљавање 
ученика за 
разумевање усменог 
говора 

• разуме и реагује на одговарајући начин на усмене 
поруке у вези са активностима на часу (говор настав-
ника и другова, аудио и визуелни материјали у 
настави), спонтано учествујући у интеракцији са 
наставником и другим ученицима 

• разуме фреквентне фразе и реченице настале у 
спонтаној интер-акцији уз отежавајуће околности 
природне комуникације (бука на улици, телефонски 
разговори, интервју лицем у лице, телефонским путем 
или путем скајпа итд.) 

• ослањајући се на општа знања и искуства, 
реконструише непознато на основу контекста и памти, 
репродукује и контекстуализује битне елементе поруке 

• после првог слушања одређеног непознатог усменог 
текста (приближног трајања 5-7 минута у зависности 
од степена познавања теме и контекста) постави 
хипотезе у вези са: 

• врстом усменог текста који слуша, нпр. поруку на 
телефонској секретарици, метеоролошки извештај на 
радију и телевизији, разговори у продавници и друго 

• бројем саговорника, њиховим статусом и намерама 
• општим садржајем датог усменог текста  усмеравајући 
пажњу на реле-вантне језичке и нејезичке елементе 

• после другог и по потреби наредних слушања (уколико 
је у питању аудио или аудио-визуелни запис): 

• -  провери првобитно постављене хипотезе које се 
односе на врсту и садржај усменог текста, на статус, 
намере и међусобне односе саговорника 

•       -  разуме битне елементе садржаја усменог текста у 
зависности од циља слушања 

• елементе које није у потпуности разумео покушава да 
схвати примењујући стратегије адекватне ситуацији у 
којој се налази и проверава исправност својих 
закључака 

• разуме општи садржај прилагођених текстова стручне 
садржине 

• реконструише непознато на основу контекста и да 
запамти, репродукује и контекстуализује у складу са 
општим знањима и искуствима кључне елементе 
поруке 

 

ОПШТЕ ТЕМЕ 
• Генерацијске разлике и однос међу различитим генерацијама, 
вршњачке групе 

• Свет рада, перспективе, образовни системи 
• Култура и медији (манифестације, штампа, друштвене 
мреже) 

• Туристичке дестинације, национални паркови и еколошки 
пројекти 

• Познате личности из политичког и културуног живота 
• Европа и суживот у Европи 
• Регионалне специфичности језика (дијалекти, наречја) 
 
СТРУЧНЕ ТЕМЕ 
• Материјали, средства, сировине, производи  из домена струке 
• Алати, машине, уређаји, прибор, инструменти, средства 
релевантна за струку 

• Занимања , описи послова и хијерархија у домену струке 
• Припрема, производња и 
• контрола производног/радног  процеса  
• Читање, праћење и вођење прописане документација у 
домену струке 

• Мере заштите и очувања радне и животне средине 
• Праћење новина у области струке 
• Пословна комуникација у писменом и усменом облику на 
страном језику (телефонирање, уговарање састанака, 
потврђивање или одбијање термина, конкурисање и др.) 

 
КОМУНИКАТИВНЕ ФУНКЦИЈЕ 
• Представљање себе и других 
• Поздрављање (састајање, растанак; формално, неформално, 
специфично по регионима) 

• Идентификација и именовање особа, објеката, боја, бројева 
итд.) 

• Давање једноставних упутстава и команди 
• Изражавање молби и захвалности 
• Изражавање извињења 
• Изражавање потврде и негирање 
• Изражавање допадања и недопадања 
• Изражавање физичких сензација и потреба 
• Исказивање просторних и временских односа 
• Давање и тражење информација и обавештења 
• Описивање и упоређивање лица и предмета 
• Изрицање забране и реаговање на забрану 

UОблици наставе 
Предмет се реализује кроз 
следеће облике наставе: 
• комуникативна настава страних 
језика уз примену техника рада 
у групама и паровима, додатних 
средстава у настави (АВ 
материјали, ИТ, игре, 
аутентични материјали, итд.), 
као и уз примену принципа 
наставе по задацима (task-based 
language teaching; enseñanza por 
tareas, handlungsorientierter FSU) 

 
UМесто реализације наставе 
• Настава се реализује у 
учионици или одговарајућем 
кабинету 

 
UПрепоруке за реализацију 
наставе 
 
• слушање и реаговање на налоге 
и/или задатке у вези са текстом 
који чита наставник или који 
ученици чују са звучих записа  

• рад у паровима, малим и 
великим групама (мини-
дијалози, игра по уогама, 
симулације,  итд.) 

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

• дебате и дискусије примерене 
узрасту (Н.Б. дебате 
представљају унапред 
припремљене аргументоване 
монологе са ограниченим 
трајањем, док су дискусије 
спонтаније и неприпремљене 
интеракције на одређену тему) 

• решавање «текућих проблема» 
у разреду, тј. договори и мини-

РАЗУМЕВАЊЕ 
ПРОЧИТАНОГ  
 

• разликује најучесталије врсте текстова, упознат је са 
њиховом стандардном структуром  и разуме њихову 
сврху и намеру  



Оспособљавање 
ученика за 
самостално читање 
и разумевање 
различитих, узрасно 
и садржајно 
примерених врста 
текстова (читањем у 
себи) у сврху 
информисања, 
стицања критичког 
става и остварења 
естетског доживљаја   
 

• разуме краће текстове о конкретним и свакодневним 
темама у којима се појављују уобичајене речи, изрази, 
фразе и формулације 

• разуме краће стручне текстове  у којима се појављују 
уобичајене речи, изрази, фразе и формулације  

• разуме текстове утемељене на чињеницама, везане за 
домене његових општих интересовања  

• уме да у тексту о познатој теми пронађе, издвоји и 
разуме суштинску информацију/суштинске 
информације   

• разуме општи садржај, основну поруку и релевантне 
делове информативних текстова, разуме описе 
осећања, жеља, потреба у личним писмима и порукама 
(писмима, електронској кореспонденцији, смс-
порукама) 

• разуме једноставна упутсва и саветодавне текстове 
уколико су писана јасним језиком, без великог броја 
стручних израза и/или праћена употребом визуелних 
елемената 

• разуме обавештења и упозорења на јавним местима 
• разуме краће литерарне форме у којима доминира 
конкретна, фреквентна и позната лексика (конкретна 
поезија, кратке приче, анегдоте, скечеви, хумореске, 
стрипови) 
 

• Изражавање припадања и поседовања 
• Скретање пажње 
• Тражење мишљења и изражавање слагања и неслагања 
• Тражење и давање дозволе 
• Исказивање честитки 
• Исказивање препоруке 
• Изражавање хитности и обавезности 
• Исказивање сумње и несигурности 
 
ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ 
У првом разреду средње школе уводи се мало нових 
граматичких садржаја имајући у виду потребу да се знања и 
вештине ученика, стечени у основној школи: 
• освесте и систематизују, тако да представљају чврсту основу 
за даље учење  

• утврде и аутоматизују, тако да их ученици спонтано и без 
већих грешака (које би довеле до забуне или онемогућиле 
споразумевање), рецептивно и продуктивно користе у 
комуникацији. 

 
Именичка група 
• употреба детерминаната: одређених, неодређених и 
партитивних чланова; присвојних и показних придева; 
основних, редних и апроксимативних бројева; неодређених 
речи; одсуство детерминаната (на пример: код етикетирања 
производа –fromage de brebis, натписа на продавницама и 
установама – boulangerie, banquе, назива рубрика у 
штампаним медијима – faits divers, на знаковима упозорења – 
еntrée interdite; испред именице у позицији атрибута: il est 
boulanger и слично) 

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

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

  
Глаголска група 
• глаголски начини и времена: презент, сложени перфект, 
имперфект, плусквамперфект, футур први индикатива, као и 
перифрастичне конструкције: блиски футур, блиска 
прошлост, радња у току être en train de ...; il faut que, je veux 
que, j’aimerais que праћени презентом субјунктива глагола 
прве групе (Il faut que tu racontes ça à ton frère), као и 
рецептивно: Il faut que tu fasses/ que tu ailles/ que tu sois/ que tu 

пројекти 
• обимнији пројекти који се раде 
у учионици и ван ње у трајању 
од неколико недеља до читавог 
полугодишта уз конкретно 
видљиве и мерљиве производе и 
резултате  

• развијање језичких вештина у 
домену језика струке, 
примењивањем  истих 
стратегија учења као и код 
општег језика и користећи  
аутентичне или адаптиране 
стручне текстове (писане или 
усмене) прилагођене узрасту, 
нивоу знања                     језика 
и познавању струке 

• у првом разреду заступљени су 
граматички садржаји који су већ 
обрађивани у основној школи, 
посебно они предвиђени у 
материјалима који описују 
нивое А1 и А2  на основу 
дескриптора Заједничког 
европског оквира за живе језике   

• граматичка грађа предвиђена 
Програмом за први разред 
средње школе добија свој 
смисао тек када се доведе у везу 
са датим комуникатив-ним 
функцијама и темама, и то у 
склопу језичких активности 
разумевања (усменог) говора и 
писаног текста, усменог и 
писменог изражавања и 
медијације; полазиште за 
посматрање и увежбавање 
језичких законитости  јесу 
усмени и писани текстови 
различитих врста, дужине и 
степена тежине; користе се, 
такође, изоловани искази, под 
условом да су 
контекстуализовани и да имају 
комуникативну вредност  

• У I разреду планира се израда 
два писмена задатка. 

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

• Прилагођавајући свој говор комуникативној ситуацији, 
у временском трајању од три до пет минута, на 
структурисани начин 

• користи циљни језик као језик комуникације у 
учионици како са наставником тако и са осталим 
ученицима радећи у пару, групи или пленуму 

• течно говори о себи и свом окружењу, о догађајима у 
садашњости, прошлости и будућности у свом 
окружењу и изван њега 

• изрази своје утиске, осећања и аргументовано 
мишљење и ставове у вези са програмом предвиђеним 
темама 

• води рутинске дијалоге без већег напора, под условом 
да саговорник сарађује, поставља питања, одговара, 
размењује мишљење  о темама везаним за 
свакодневницу и интересовања 

• опише догађаје, саопшти садржај неке књиге или 
филма преносећи своје утиске и мишљења 

• изложи унапред припремљену краћу презентацију на 
одређену тему (из домена личног интересовања или 
струке) 

• истакне значај одређених исказа пригодном гестиком и 



мимиком или наглашавањем и интонацијом lises/ que tu saches/ que tu écrives; презент и перфект 
кондиционала: Si mes parents me laissaient partir, je viendrais 
avec toi !Si j’avais su, je serais venue plus tôt; императив 
(рецептивно): aie un peu de patience, n’ayez pas peur; sois sage! 

• партицип презента и герундив; 
• фреквентни униперсонални глаголи и конструкције 
 
Предлози 
• најчешћи предлози; предложни изрази par rapport à, à côté de, 

au lieu de, à l’occasion de, à l’aide de; malgré  
•     контраховање члана и предлога  
 
Прилози 
• за место, за време, за начин, за количину 
• alors – за исказивање последице 
• прилошки израз quand même – за исказивање концесије  
• место прилога 
• прилошке заменице en и y 
 
Модалитети и форме реченице 
• декларативни, интерогативни, екскламативни и императивни 
модалитет 

• афирмација и негација; актив и пасив 
• реченице са презентативима 
• наглашавање реченичних делова помоћу формуле c’est... qui 
и c’est ... que 

 
Основни типови сложених реченица 
• координиране реченице са везницима et, ou, mais, car, ni и 
прилозима/прилошким изразима c’est pourquoi, donc, puis, 
pourtant, par contre, par conséquent, au contraire 

• зависне реченице: релативне са заменицама qui, que, où и 
dont; компаративне са везницима/везничким изразима 
comme, autant .... que, le même ... que, plus ... que, moins ... que; 
временске са везницима/везничким изразима quand, avant 
que/avant de+инфинитив, chaque fois que, pendant que, après 
que, depuis que; узрочне са везницима parce que и puisque; 
(рецептивно) концесивне и опозитивне са везницима bien que 
и alors que; финалне са везницима pour que/pour+инфинитив и 
afin que/afin de+инфинитив; хипотетичне са везником si 
(вероватни, могући и иреални потенцијал); реченице са que у 
функцији објекта (нпр. Nous espérons que tu réussiras ton 
examen); слагање времена у објекатским реченицама. 

 

 
ПИСАЊЕ 
Оспособљавање 
ученика за писање 
краћих текстова 
различитог садржаја 

• на разложан и једноставан начин пише о разноврсним 
темама из свог подручја интересовања 

• у једноставном и везаном тексту опише осећања и 
реакције 

• опише детаљно неки стварни или измишљени догађај 
или особу  

• води белешке и пише лична писма да би тражио или 
пренео информације од тренутне важности 

• направи краћи резиме на основу 
прочитаних/преслушаних текстова  о блиским темама, 
о томе напише извештај и изнесе сопствено мишљење   

• прими и напише једноставну поруку саопштавајући на 
прегледан начин оно што сматра битним 

• пише краћа формална писма (писма читалаца, пријаве 
за праксе, стипендије или омладинске послове, основна 
пословна коресподенција) и попуњава формуларе и 
упитнике  

• пише електронске поруке, СМС поруке, учествује у 
дискусијама на блогу или форуму, пише краћа 
неформална и формална писма разноврсног садржаја 
(у складу са лексичко-граматичким садржајима 
Програма) 

 
СОЦИОКУЛТУРНА 
КОМПЕТЕНЦИЈА 
 
Стицање и 
овладавање 
социокултурним 
компетенцијама 
неопходним за 
писмену и усмену 
употребу језика 

• у оквиру поља свог интересовања, знања и искуства, 
препозна и разуме  сличности и разлике у погледу 
навика (вербална и невербална комуникација), обичаја, 
менталитета и институција које постоје између наше 
земље и земаља чији језик учи 

• препозна и разуме најчешће присутне културне моделе 
свакодневног живота земље и земаља чији језик учи 

• препозна и адекватно реагује на формалност говорне 
ситуације 

• адекватно користи најфреквентије  стилове и регистре 
у вези са знањима из страног језика, али и из осталих 
области школских знања и животних искустава 

• адекватно реагује на прагматичке функције говорних 
чинова у циљном језику различите од оних у Л1 
(степен формалности, љубазности, као и 
паралингвистичка средства: гест, мимика, просторни 
односи међу говорницима, итд.) 

• учествује у свим видовима модерне комуникације 
(електронске поруке, смс поруке, дискусије на блогу 
или форуму, дрштвене мреже) 
 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
- матерњи језик, историја, историја уметности, социологија, филозофија, музичко и ликовно образовање, информатика 



Назив 
предмета: ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК (пета година учења) 

Годишњи 
фонд часова: 74 

Разред: Први разред 

Циљеви 
предмета: 

 
1. Овладавање комуникативним вештинама и развијање способности и метода учења страног језика; 
2. Развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова; 
3. Развијање општих и специфичних стратегија учења и критичког мишљења; 
4. Развијање способности за самостално, аутономно учење, тражење, селекцију и синтезу информација до којих се долази кроз 

самосталан рад и претраживање изворника различитог типа (писани и електронски извори, самостална истраживања на терену, 
интервјуи, итд.); 

5. Стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу, уз 
уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији, стицање свести и сазнања о функционисању страног и 
матерњег језика; 

6. Усвајање знања из страног језика која ће ученику/ученици омогућити да се у усменој и писаној комуникацији компетентно и 
самосвесно споразумева са људима из других земаља, усвоји норме вербалне и невербалне комуникације у складу са 
специфичностима језика који учи, као и да настави, у оквиру формалног образовања и самостално, учење другог и трећег 
страног језика. 

7. Оспособљавање ученика/ученице да упозна језик струке у оноликој мери која му/јој омогућава да користи страни језик у 
писаном и усменом облику ради вођења пословне комуникације, праћења новина у струци и ширењу пословних веза. 

 
Нивои општих и појединачних постигнућа дефинисани су према Заједничком европском референтном оквиру за живе језике. 
- До краја четвртог разреда гимназије ученик/ученица треба да савлада први страни језик до нивоа Б1+, односно Б2 уколико се ради о енглеском језику, а други 
страни језик до нивоа А2+, односно Б1 уколико се ради о енглеском језику. 
- До краја четворогодишње средње стручне школе ученик/ученица треба да савлада први страни језик до нивоа Б1, а други страни језик до нивоа А2+. Такође, до 
краја четворогодишње средње стручне школе ученик/ученица треба да савлада основне аспекте језика струке (терминологија и регистар). 
- До краја трогодишње средње стручне школе ученик/ученица треба да савлада први страни језик до нивоа А2+, а други страни језик до нивоа А2. Такође, 
ученик/ученица трогодишње средње стручне школе треба да савлада и неке основне аспекте језика струке (терминологија и регистар)  

ИСТИЧЕМО ДА ЋЕ СТЕПЕН ПОСТИГНУЋА ПО ЈЕЗИЧКИМ ВЕШТИНАМА ВАРИРАТИ, ОДНОСНО ДА ЋЕ РЕЦЕПТИВНЕ ВЕШТИНЕ (РАЗУМЕВАЊЕ 
ГОВОРА И ЧИТАЊЕ) БИТИ НА ПРЕДВИЂЕНОМ НИВОУ, ДОК СЕ ЗА ПРОДУКТИВНЕ ВЕШТИНЕ (ГОВОР, ИНТЕРАКЦИЈА, МЕДИЈАЦИЈА И 
ПИСАЊЕ) МОЖЕ ОЧЕКИВАТИ ДА БУДУ ЗА ЈЕДАН НИВО НИЖЕ (на пример, Б1+ рецептивно, Б1 продуктивно; Б2 рецептивно, Б1+ продуктивно; А2+ 
рецептивно, А2 продуктивно, итд.)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЦИЉ ИСХОДИ ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 
ПРОГРАМА 

РАЗУМЕВАЊЕ 
ГОВОРА 

 
Оспособљавање 
ученика за разумевање 
усменог говора 

• разуме и реагује на одговарајући начин на усмене поруке у 
вези са активностима на часу (говор наставника и другова, 
аудио и aудио-визуелни материјали у настави) 

• разуме једноставне фразе и реченице настале у спонтаној 
интеракцији уз отежавајуће околности природне 
комуникације (бука на улици, телефонски разговори, 
интервју лицем у лице, телефонским путем или путем 
скајпа итд.) 

• ослањајући се на општа знања и искуства, реконструише 
непознато на основу контекста и памти, репродукује и 
контекстуализује кључне елементе поруке 

• после првог слушања одређеног непознатог усменог текста 
(приближног трајања 4-5 минута у зависности од степена 
познавања теме и контекста) постави хипотезе у вези са: 
o врстом усменог текста који слуша, нпр. објава преко 

разгласа, интервју, рекламе и друго 
o бројем саговорника, њиховим статусом и намерама 
o општим садржајем датог усменог текста усмеравајући 

пажњу на релевантне језичке и нејезичке елементе 
(кључене речи, интонацију и др.) 

• после другог и по потреби наредних слушања (у зависности 
од тежине текста и налога за слушање): 
o провери првобитно постављене хипотезе које се 

односе на врсту и садржај усменог текста, на статус, 
намере и међусобне односе саговорника 

o разуме најбитније елементе садржаја усменог текста у 
зависности од циља слушања 

o увиђа које елементе није у потпуности разумео и у 
вези са њима тражи додатна обавештења 

o разуме општи садржај кратких, прилагођених текстова 
стручне садржине 

 

 
ОПШТЕ ТЕМЕ 
 
• Свакодневни живот (организација времена, 
послова, слободно време)  

• Храна и здравље ( навике у исхрани, 
карактеристична јела и пића у земљама света ) 

• Познати градови и њихове знаменитости, региони 
у матичним земљама 

• Спортови и позната спортска такмичења 
• Живот и дела славних људи 
• ХХ века (из света науке, културе, спорта, музике ) 
• Медији (штампа, телевизија, интернет) 
• Интересантне животне приче и догађаји 
• Свет компјутера (распрострањеност, примена, 
корист и негативне стране) 

 
СТРУЧНЕ ТЕМЕ 
 
• Материјали, средства, сировине, производи  из 
домена струке 

• Алати, машине, уређаји, прибор, инструменти, 
средства релевантна за струку 

• Занимања, описи послова и хијерархија у домену 
струке 

• Припрема, производња и  контрола производног 
процеса  

• Читање, праћење и вођење прописане 
документација у домену струке 

• Мере заштите и очувања радне и животне средине 
• Праћење новина у области струке 
• Пословна комуникација у писаном и усменом 
облику на страном језику (телефонирање, 
уговарање састанака, потврђивање или одбијање 
термина, конкурисање и др.) 

 
КОМУНИКАТИВНЕ ФУНКЦИЈЕ 
 
• Представљање себе и других 
• Поздрављање (састајање, растанак; формално, 
неформално, специфично по регионима) 

• Идентификација и именовање особа, објеката, боја, 
бројева итд.) 

• Давање једноставних упутстава и команди 
• Изражавање молби и захвалности 

Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће 
облике наставе: 
• комуникативна настава страних 
језика уз примену техника рада у 
групама и паровима, додатних 
средстава у настави (АВ 
материјали, ИТ, игре, аутентични 
материјали, итд.), као и уз примену 
принципа наставе по задацима 
(task-based language teaching; 
enseñanza por tareas, 
handlungsorientierter FSU) 

 
Место реализације наставе 
• Настава се реализује у учионици 
или одговарајућем кабинету 

 
Препоруке за реализацију наставе 
 
• слушање и реаговање на налоге 
и/или задатке у вези са текстом 
који чита наставник или који 
ученици чују са звучих записа  

• рад у паровима, малим и великим 
групама (мини-дијалози, игра по 
уогама, симулације,  итд.) 

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

• дебате и дискусије примерене 
узрасту (Н.Б. дебате представљају 
унапред припремљене 
аргументоване монологе са 
ограниченим трајањем, док су 
дискусије спонтаније и 
неприпремљене интеракције на 
одређену тему) 

• решавање «текућих проблема» у 
разреду, тј. договори и мини-
пројекти 

• обимнији пројекти који се раде у 
учионици и ван ње у трајању од 
неколико недеља до читавог 
полугодишта уз конкретно 

ПИСАЊЕ 
Оспособљавање 
ученика за писање 
краћих текстова 
различитог садржаја 
 

• напише повезане реченице о неким свакодневним 
аспектима из свог окружења 

• напише краћи извештај, опис неког догађаја или резиме 
предходних дешавања или активности из личног искуства 
користећи свакодневне речи и фразе прилагођене 
комуникативној ситуацији 

• напише једноставне повезане реченице о породици, свом 
окружењу и интересовањима 

• напише веома кратке формалне и неформалне текстове (до 
80 речи) користећи стандардне и конвенционалне формуле 
писаног изражавања (писмо, обавештење, порука) 

• напише кратке и једноставне белешке у вези са тренутним 
потребама и плановима (списак за куповину, поруке, 
списак обавеза, записник) 



• пише електронске поруке, СМС поруке, учествује у 
дискусијама на блогу или форуму 

 

• Изражавање извињења 
• Изражавање потврде и негирање 
• Изражавање допадања и недопадања 
• Изражавање физичких сензација и потреба 
• Исказивање просторних и временских односа 
• Давање и тражење информација и обавештења 
• Описивање и упоређивање лица и предмета 
• Изрицање забране и реаговање на забрану 
• Изражавање припадања и поседовања 
• Скретање пажње 
• Тражење мишљења и изражавање слагања и 
неслагања 

• Тражење и давање дозволе 
• Исказивање честитки 
• Исказивање препоруке 
• Изражавање хитности и обавезности 
• Исказивање сумње и несигурности 
 
ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ 
 
У првом разреду средње школе уводи се мало нових 
граматичких садржаја имајући у виду потребу да се 
знања и вештине ученика, стечени у основној 
школи: 
• освесте и систематизују, тако да представљају 
чврсту основу за даље учење  

• утврде и аутоматизују, тако да их ученици 
спонтано, и без већих грешака, рецептивно и 
продуктивно користе у комуникацији 

 
Именичка група 
• употреба детерминаната: одређених, неодређених 
и партитивних чланова; присвојних и показних 
придева; основних и редних бројева; неодређених 
речи; одсуство детерминаната (на пример: код 
етикетирања производа – fromage de brebis, 
натписа на продавницама и установама – 
boulangerie, banquе, назива рубрика у штампаним 
медијима – faits divers, на знаковима упозорења – 
еntrée interdite; испред именици у позицији 
атрибута: il est boulanger и слично) 

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

видљиве и мерљиве производе и 
резултате  

• развијање језичких вештина у 
домену језика струке, 
примењивањем  истих стратегија 
учења као и код општег језика и 
користећи  аутентичне или 
адаптиране стручне текстове 
(писане или усмене) прилагођене 
узрасту, нивоу знања  језика и 
познавању струке 

• у првом разреду заступљени су 
граматички садржаји који су већ 
обрађивани у основној школи, 
посебно они предвиђени у 
материјалима који описују нивое 
А1 и А2  на основу дескриптора 
Заједничког европског оквира за 
живе језике   

• граматичка грађа предвиђена 
Програмом за први разред средње 
школе добија свој смисао тек када 
се доведе у везу са датим 
комуникатив-ним функцијама и 
темама, и то у склопу језичких 
активности разумевања (усменог) 
говора и писаног текста, усменог и 
писменог изражавања и 
медијације; полазиште за 
посматрање и увежбавање језичких 
законитости  јесу усмени и писани 
текстови различитих врста, дужине 
и степена тежине; користе се, 
такође, изоловани искази, под 
условом да су контекстуализовани 
и да имају комуникативну 
вредност  

• У I разреду планира се израда два 
писмена задатка. 
 

 

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

 

• усклађује интонацију, ритам и висину гласа са сопственом 
комуникативном намером и са степеном формалности 
говорне ситуације  

• користи циљни језик као језик комуникације у учионици 
како са наставником тако и са осталим ученицима и 
ученицама (радећи у пару, групи или пленуму) 

• поред информација о себи и свом окружењу описује у 
неколико реченица познату радњу, место, доживљај или 
ситуацију у садашњости, прошлости и будућности, 
користећи познате језичке (лексику и морфосинтаксичке 
структуре) и нејезичке (мимика, гестика, прозодија) 
елементе  

• саопштава и интерпретира у неколико реченица садржај 
писаних, илустрованих и усмених текстова на теме 
предвиђене наставним програмом, користећи познате 
језичке елементе (лексику и морфосинтаксичке структуре) 

• у неколико реченица даје своје мишљење и изражава 
ставове (допадање/недопадање итд.), користећи познате 
језичке елементе  

• ступа у кратке разговоре, под условом да саговорник, по 
потреби, сарађује 

• води рутинске дијалоге без напора, размењује мисли и 
информације у вези са својим окружењем и породицом у 
свакодневним ситуацијама 

• са припремом или без ње укратко представља резултате 
самосталног истраживања  рада на одређену тему у пару 
или групи  

• интерпретира тематски прилагођене песме, рецитације и 
скечеве. 

 
РАЗУМЕВАЊЕ 
ПИСАНОГ 
ТЕКСТА 

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 

• разуме краће текстове (дужине до 120 речи) о конкретним, 
блиским и свакодневним темама, ослањајући се на 
препознавање имена, фреквентних интернационализама, 
позјамљеница и познатих речи и фраза из других страних 
језика  

• разуме општи садржај кратких аутентичних, адаптираних и 
уџбеничких текстова у којима преовлађују познате речи и 
изрази 

• разуме обавештења и упозорења на јавним местима (знаци, 
натписи за оријентацију, плакати, електрични и други 
натписи) 

• разуме краћу личну поруку упућену у сврху 
креспонденције – разгледницу, писмо, смс или неку другу 
електронску поруку, електронско писмо  



задовољства) • разуме општи садржај и основну поруку – обавештење из 
краћег информативног текста: новинске вести, репортаже, 
интервјуа, графикона, статистике (глобално разумевање) 

• пронађе, издвоји и разуме одређену релеватну или тражену 
информацију унутар препознатљиве и специфичне врсте 
текста који садржи већи број различитих информација  – 
нпр. временску прогнозу за одређено подручје, податке у 
малим огласима, проспектима, брошурама, јеловнику, реду 
вожње, плану града, ТВ програму и сл. (селективно 
разумевање) 

• разуме кратка и једноставна упутства и савете о начину 
понашања, употреби одређених предмета и апарата  
уколико су писана једноставним језиком и/или праћена 
одређеним визуелним елементима (детаљно разумевање) 

• разуме кратке литерарне форме уколико садрже 
свакодневне и већим делом познате речи, фразе и изразе – 
конкретну поезију, ангегдоте, стрипове (естетско читање) 

• заменице: личне ненаглашене (укључујући и 
заменицу on) и наглашене; заменице за директни и 
за индиректни објекат. 

  
Глаголска група 
- глаголски начини и времена: презент, сложени 
перфект, имперфект, футур први индикатива, као и 
перифрастичне конструкције: блиски футур, 
прогресивни презент, блиска прошлост; il faut que, je 
veux que, j’aimerais que праћени презентом 
субјунктива глагола прве групе (Il faut que tu 
racontes ça à ton frère), као и рецептивно: Il faut que 
tu fasses/ que tu ailles/ que tu sois/ que tu lises/ que tu 
saches/ que tu écrives; презент кондиционала: Si mes 
parents me laissaient partir, je viendrais avec toi ! 
императив (рецептивно): aie un peu de patience, 
n’ayez pas peur  
-  најфреквентнији униперсонални глаголи 
 
Предлози 
- најчешћи предлози 
- контраховање члана и предлога  
 
Прилози 
- за место, за време, за начин, за количину 
- место прилога 
- прилошке заменице en и y 
 
Модалитети и форме реченице 
- декларативни, интерогативни, екскламативни и 
императивни модалитет 
- афирмација и негација 
- реченице са презентативима. 
 
 
 
 
 
 

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

• у оквиру поља свог интересовања, знања и искуства, 
препозна и разуме  сличности и разлике у погледу навика 
(вербална и невербална комуника-ција), обичаја, 
менталитета и институција које постоје између наше земље 
и земаља чији језик учи 

• препозна и разуме најчешће присутне културне моделе 
свакодневног живота земље и земаља чији језик учи 

• препозна и адекватно реагује на формалност говорне 
ситуације 

• адекватно користи најфреквентије  стилове и регистре у 
вези са знањима из страног језика, али и из осталих области 
школских знања и животних искустава 

• адекватно реагује на прагматичке функције говорних 
чинова у циљном језику различите од оних у Л1 (степен 
форманости, љубазности, као и паралингвистичка средства: 
гест, мимика, просторни односи међу говорницима, итд.) 

• учествује у свим видовима модерне комуникације 
(електронске поруке, СМС поруке, дискусије на блогу или 
форуму, дрштвене мреже) 

• користи све досад наведене стратегије развоја 
комуникативних компетенција примењујући језик струке у 
складу са нивоом знања језика и потребама  
 

 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 

- матерњи језик, историја, историја уметности, социологија, филозофија, музичко и ликовно образовање, информатика 
 



  Назив 
предмета: 

СТРАНИ ЈЕЗИК – ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК (девета година учења) 

Годишњи 
фонд часова: 

74 

Разред: Први разред 

Циљеви 
предмета: 

 
1. Овладавање комуникативним вештинама и развијање способности и метода учења страног језика; 
2. Развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова; 
3. Развијање општих и специфичних стратегија учења и критичког мишљења; 
4. Развијање способности за самостално, аутономно учење, тражење, селекцију и синтезу информација до којих се долази кроз самосталан рад и 

претраживање изворника различитог типа (писани и електронски извори, самостална истраживања на терену, интервјуи, итд.); 
5. Стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости и 

навикавање на отвореност у комуникацији, стицање свести и сазнања о функционисању страног и матерњег језика; 
6. Усвајање знања из страног језика која ће ученику/ученици омогућити да се у усменој и писаној комуникацији компетентно и самосвесно споразумева са 

људима из других земаља, усвоји норме вербалне и невербалне комуникације у складу са специфичностима језика који учи, као и да настави, у оквиру 
формалног образовања и самостално, учење другог и трећег страног језика. 

7. Оспособљавање ученика/ученице да упозна језик струке у оноликој мери која му/јој омогућава да користи страни језик у писаном и усменом облику ради 
вођења пословне комуникације, праћења новина у струци и ширењу пословних веза. 

 
Нивои општих и појединачних постигнућа дефинисани су према Заједничком европском референтном оквиру за живе језике. 
- До краја четвртог разреда гимназије ученик/ученица треба да савлада први страни језик до нивоа Б1+, односно Б2 уколико се ради о енглеском језику, а други 
страни језик до нивоа А2+, односно Б1 уколико се ради о енглеском језику. 
- До краја четворогодишње средње стручне школе ученик/ученица треба да савлада први страни језик до нивоа Б1, а други страни језик до нивоа А2+. Такође, до 
краја четворогодишње средње стручне школе ученик/ученица треба да савлада основне аспекте језика струке (терминологија и регистар). 
- До краја трогодишње средње стручне школе ученик/ученица треба да савлада први страни језик до нивоа А2+, а други страни језик до нивоа А2. Такође, 
ученик/ученица трогодишње средње стручне школе треба да савлада и неке основне аспекте језика струке (терминологија и регистар)  

ИСТИЧЕМО ДА ЋЕ СТЕПЕН ПОСТИГНУЋА ПО ЈЕЗИЧКИМ ВЕШТИНАМА ВАРИРАТИ, ОДНОСНО ДА ЋЕ РЕЦЕПТИВНЕ ВЕШТИНЕ (РАЗУМЕВАЊЕ 
ГОВОРА И ЧИТАЊЕ) БИТИ НА ПРЕДВИЂЕНОМ НИВОУ, ДОК СЕ ЗА ПРОДУКТИВНЕ ВЕШТИНЕ (ГОВОР, ИНТЕРАКЦИЈА, МЕДИЈАЦИЈА И 
ПИСАЊЕ) МОЖЕ ОЧЕКИВАТИ ДА БУДУ ЗА ЈЕДАН НИВО НИЖЕ (на пример, Б1+ рецептивно, Б1 продуктивно; Б2 рецептивно, Б1+ продуктивно; А2+ 
рецептивно, А2 продуктивно, итд.)

 
 



 

ЦИЉ ИСХОДИ ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 
ПРОГРАМА 

РАЗУМЕВАЊЕ 
ГОВОРА 
 
Оспособљавање 
ученика за 
разумевање усменог 
говора 

• разуме и реагује на одговарајући начин на усмене 
поруке у вези са активностима на часу (говор 
настав-ника и другова, аудио и визуелни 
материјали у настави), спонтано учествујући у 
интеракцији са наставником и другим ученицима 

• разуме фреквентне фразе и реченице настале у 
спонтаној интер-акцији уз отежавајуће околности 
природне комуникације (бука на улици, 
телефонски разговори, интервју лицем у лице, 
телефонским путем или путем скајпа итд.) 

• ослањајући се на општа знања и искуства, 
реконструише непознато на основу контекста и 
памти, репродукује и контекстуализује битне 
елементе поруке 

• после првог слушања одређеног непознатог 
усменог текста (приближног трајања 5-7 минута у 
зависности од степена познавања теме и 
контекста) постави хипотезе у вези са: 

• врстом усменог текста који слуша, нпр. поруку на 
телефонској секретарици, метеоролошки извештај 
на радију и телевизији, разговори у продавници и 
друго 

• бројем саговорника, њиховим статусом и 
намерама 

• општим садржајем датог усменог текста  
усмеравајући пажњу на реле-вантне језичке и 
нејезичке елементе 

• после другог и по потреби наредних слушања 
(уколико је у питању аудио или аудио-визуелни 
запис): 

• -  провери првобитно постављене хипотезе које се 
односе на врсту и садржај усменог текста, на 
статус, намере и међусобне односе саговорника 

•       -  разуме битне елементе садржаја усменог 
текста у зависности од циља слушања 

• елементе које није у потпуности разумео 
покушава да схвати примењујући стратегије 
адекватне ситуацији у којој се налази и проверава 
исправност својих закључака 

• разуме општи садржај прилагођених текстова 
стручне садржине 

• реконструише непознато на основу контекста и да 
запамти, репродукује и контекстуализује у складу 
са општим знањима и искуствима кључне 

ОПШТЕ ТЕМЕ 
• Генерацијске разлике и однос међу различитим генерацијама, 
вршњачке групе 

• Свет рада, перспективе, образовни системи 
• Култура и медији (манифестације, штампа, друштвене мреже) 
• Туристичке дестинације, национални паркови и еколошки 
пројекти 

• Познате личности из политичког и културуног живота 
• Европа и суживот у Европи 
• Регионалне специфичности језика (дијалекти, наречја) 
 
СТРУЧНЕ ТЕМЕ 
 
• Материјали, средства, сировине, производи  из домена струке 
• Алати, машине, уређаји, прибор, инструменти, средства 
релевантна за струку 

• Занимања , описи послова и хијерархија у домену струке 
• Припрема, производња и 
• контрола производног/радног  процеса  
• Читање, праћење и вођење прописане документација у домену 
струке 

• Мере заштите и очувања радне и животне средине 
• Праћење новина у области струке 
• Пословна комуникација у писменом и усменом облику на 
страном језику (телефонирање, уговарање састанака, 
потврђивање или одбијање термина, конкурисање и др.) 

 
 
КОМУНИКАТИВНЕ ФУНКЦИЈЕ 
• Представљање себе и других 
• Поздрављање (састајање, растанак; формално, неформално, 
специфично по регионима) 

• Идентификација и именовање особа, објеката, боја, бројева 
итд.) 

• Давање једноставних упутстава и команди 
• Изражавање молби и захвалности 
• Изражавање извињења 
• Изражавање потврде и негирање 
• Изражавање допадања и недопадања 
• Изражавање физичких сензација и потреба 
• Исказивање просторних и временских односа 
• Давање и тражење информација и обавештења 
• Описивање и упоређивање лица и предмета 

Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће 
облике наставе: 
• комуникативна настава страних 
језика уз примену техника рада у 
групама и паровима, додатних 
средстава у настави (АВ 
материјали, ИТ, игре, аутентични 
материјали, итд.), као и уз 
примену принципа наставе по 
задацима (task-based language 
teaching; enseñanza por tareas, 
handlungsorientierter FSU) 

 
Место реализације наставе 
• Настава се реализује у учионици 
или одговарајућем кабинету 

 
Препоруке за реализацију 
наставе 
 
• слушање и реаговање на налоге 
и/или задатке у вези са текстом 
који чита наставник или који 
ученици чују са звучих записа  

• рад у паровима, малим и великим 
групама (мини-дијалози, игра по 
уогама, симулације,  итд.) 

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

• дебате и дискусије примерене 
узрасту (Н.Б. дебате 
представљају унапред 
припремљене аргументоване 
монологе са ограниченим 
трајањем, док су дискусије 
спонтаније и неприпремљене 
интеракције на одређену тему) 

• решавање «текућих проблема» у 
разреду, тј. договори и мини-
пројекти 

• обимнији пројекти који се раде у 



елементе поруке 
 

• Изрицање забране и реаговање на забрану 
• Изражавање припадања и поседовања 
• Скретање пажње 
• Тражење мишљења и изражавање слагања и неслагања 
• Тражење и давање дозволе 
• Исказивање честитки 
• Исказивање препоруке 
• Изражавање хитности и обавезности 
• Исказивање сумње и несигурности 
 
ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ 
 
У првом разреду средње школе уводи се мало нових граматичких 
садржаја имајући у виду потребу да се знања и вештине ученика, 
стечени у основној школи: 
- освесте и систематизују, тако да представљају чврсту основу за 
даље учење   
- утврде и аутоматизују, тако да их ученици спонтано, и без 
већих грешака (које би довеле до забуне или онемогућиле 
споразумевање), рецептивно и продуктивно користе у 
комуникацији 
 
Именице 
Властите и заједничке именице, одговарајући род и број са 
детерминативом 
Системски приказ морфолошких карактеристика 
 
Члан 
Систематизација употребе одређеног и неодређеног члана 
Партитивни члан   
 
Заменице 
Личне заменице  
Наглашене личне заменице  
Наглашене личне заменице у служби директног објекта  
complemento oggetto и индиректног објекта  complemento di 
termine 
Ненаглашене личне заменице у пару: Compro il libro  a Luigi. 
Glielo compro. 
Присвојне заменице. Показне заменице (questo, quello) 
Повратне заменице. 
Упитне заменице chi? che?/che cosa? 
Неодређене заменице  придеви  (niente/nulla, nessuno, qualcosa, 
qualcuno, qualche, alcuni) 
Релативне заменице (che, cui, il quale/la quale) 
 
Придеви 

учионици и ван ње у трајању од 
неколико недеља до читавог 
полугодишта уз конкретно 
видљиве и мерљиве производе и 
резултате  

• развијање језичких вештина у 
домену језика струке, 
примењивањем  истих стратегија 
учења као и код општег језика и 
користећи  аутентичне или 
адаптиране стручне текстове 
(писане или усмене) прилагођене 
узрасту, нивоу знања                     
језика и познавању струке 

• у првом разреду заступљени су 
граматички садржаји који су већ 
обрађивани у основној школи, 
посебно они предвиђени у 
материјалима који описују нивое 
А1 и А2  на основу дескриптора 
Заједничког европског оквира за 
живе језике   

• граматичка грађа предвиђена 
Програмом за први разред 
средње школе добија свој смисао 
тек када се доведе у везу са 
датим комуникатив-ним 
функцијама и темама, и то у 
склопу језичких активности 
разумевања (усменог) говора и 
писаног текста, усменог и 
писменог изражавања и 
медијације; полазиште за 
посматрање и увежбавање 
језичких законитости  јесу 
усмени и писани текстови 
различитих врста, дужине и 
степена тежине; користе се, 
такође, изоловани искази, под 
условом да су 
контекстуализовани и да имају 
комуникативну вредност  

• У I разреду планира се израда 
два писмена задатка. 

 

РАЗУМЕВАЊЕ 
ПРОЧИТАНОГ  
 
Оспособљавање 
ученика за 
самостално читање и 
разумевање 
различитих, узрасно и 
садржајно 
примерених врста 
текстова (читањем у 
себи) у сврху 
информисања, 
стицања критичког 
става и остварења 
естетског доживљаја   
 

• разликује најучесталије врсте текстова, упознат је 
са њиховом стандардном структуром  и разуме 
њихову сврху и намеру  

• разуме краће текстове о конкретним и 
свакодневним темама у којима се појављују 
уобичајене речи, изрази, фразе и формулације 

• разуме краће стручне текстове  у којима се 
појављују уобичајене речи, изрази, фразе и 
формулације  

• разуме текстове утемељене на чињеницама, везане 
за домене његових општих интересовања  

• уме да у тексту о познатој теми пронађе, издвоји и 
разуме суштинску информацију/суштинске 
информације   

• разуме општи садржај, основну поруку и 
релевантне делове информативних текстова, 
разуме описе осећања, жеља, потреба у личним 
писмима и порукама (писмима, електронској 
кореспонденцији, смс-порукама) 

• разуме једноставна упутсва и саветодавне 
текстове уколико су писана јасним језиком, без 
великог броја стручних израза и/или праћена 
употребом визуелних елемената 

• разуме обавештења и упозорења на јавним 
местима 

• разуме краће литерарне форме у којима доминира 
конкретна, фреквентна и позната лексика 
(конкретна поезија, кратке приче, анегдоте, 
скечеви, хумореске, стрипови) 
 

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

• Прилагођавајући свој говор комуникативној 
ситуацији, у временском трајању од три до пет 
минута, на структурисани начин 

• користи циљни језик као језик комуникације у 
учионици како са наставником тако и са осталим 
ученицима радећи у пару, групи или пленуму 

• течно говори о себи и свом окружењу, о 
догађајима у садашњости, прошлости и 
будућности у свом окружењу и изван њега 

• изрази своје утиске, осећања и аргументовано 
мишљење и ставове у вези са програмом 
предвиђеним темама 

• води рутинске дијалоге без већег напора, под 
условом да саговорник сарађује, поставља питања, 
одговара, размењује мишљење  о темама везаним 



за свакодневницу и интересовања 
• опише догађаје, саопшти садржај неке књиге или 
филма преносећи своје утиске и мишљења 

• изложи унапред припремљену краћу презентацију 
на одређену тему (из домена личног интересовања 
или струке) 

• истакне значај одређених исказа пригодном 
гестиком и мимиком или наглашавањем и 
интонацијом 

Описни придеви, слагање придева и именице у роду и броју 
Компарација придева 
Апсолутни суперлатив Maria è bellisima. 
Присвојни придеви. Употреба члана уз присвојне придеве 
Показни придеви: questo, quello 
Назив боја, морфолошке особености придева viola, rosa, blu, 
arancione 
 
Бројеви 
Главни бројеви. Редни бројеви. 
 
Предлози 
Прости предлози di, a, da, in, con, su, per, tra, fra и њихова 
основна употреба 
Предлози dentro, fuori, sotto, sopra, davanti dietro 
 
Глаголи 
Садашње време (Presente Indicativo)  
Императив (Imperativo), заповедни начин. Заповедни начин за 
сва лица 
Fa’ presto! Non tornare tardi! Non andate via senza di me. Prego 
Signora, entri! Mi dia un etto di prosciutto e tre tosette, per favore 
Повратни глаголи 
Употреба глагола piacere 
Перфекат (Passato Prossimo) правилних и неправилних глагола 
Ho comprato un chilo di pesche. 
 Sono andata alla stazione.  
Перфект модалних глагола volere, dovere, potere, sapere 
Sono dovuto andare dal dentista.  
Ho potuto leggere i titoli in italiano. 
Кондиционал садашњи, правилних и неправилних глагола 
(Condizionale Presente)  
Vorrei un chilo di mele, per favore! Potresti prestarmi il tuo libro di 
italiano?  
Футур правилних  и неправилних глагола 
Noi tormeremo a casa alle cinque. 
Имперфекат (Imperfetto) 
C’era una volta un re e viveva in un castello.  
Плусквамперфекат (Trapassato prossimo) 
Sono arrivato alla stayione quando il treno era già partito. 
Презент конјунктива (Congiuntivo presente) 
Penso che Maria debba studiare di più. 
Прости перфекат (Passato Remoto), творба и основна употреба 
 Marco entrò e vide il computer acceso. Ma nella stanza non c’era 
nessuno. (само рецептивно) 
 
  
 

ПИСАЊЕ 
Оспособљавање 
ученика за писање 
краћих текстова 
различитог садржаја 

• на разложан и једноставан начин пише о 
разноврсним темама из свог подручја 
интересовања 

• у једноставном и везаном тексту опише осећања и 
реакције 

• опише детаљно неки стварни или измишљени 
догађај или особу  

• води белешке и пише лична писма да би тражио 
или пренео информације од тренутне важности 

• направи краћи резиме на основу 
прочитаних/преслушаних текстова  о блиским 
темама, о томе напише извештај и изнесе 
сопствено мишљење   

• прими и напише једноставну поруку 
саопштавајући на прегледан начин оно што сматра 
битним 

• пише краћа формална писма (писма читалаца, 
пријаве за праксе, стипендије или омладинске 
послове, основна пословна коресподенција) и 
попуњава формуларе и упитнике  

• пише електронске поруке, СМС поруке, учествује 
у дискусијама на блогу или форуму, пише краћа 
неформална и формална писма разноврсног 
садржаја (у складу са лексичко-граматичким 
садржајима Програма) 

 
СОЦИОКУЛТУРНА 
КОМПЕТЕНЦИЈА 
 
Стицање и 
овладавање 
социокултурним 
компетенцијама 
неопходним за 
писмену и усмену 
употребу језика 

• у оквиру поља свог интересовања, знања и 
искуства, препозна и разуме  сличности и разлике 
у погледу навика (вербална и невербална 
комуникација), обичаја, менталитета и 
институција које постоје између наше земље и 
земаља чији језик учи 

• препозна и разуме најчешће присутне културне 
моделе свакодневног живота земље и земаља чији 
језик учи 

• препозна и адекватно реагује на формалност 
говорне ситуације 

• адекватно користи најфреквентије  стилове и 



регистре у вези са знањима из страног језика, али 
и из осталих области школских знања и животних 
искустава 

• адекватно реагује на прагматичке функције 
говорних чинова у циљном језику различите од 
оних у Л1 (степен формалности, љубазности, као и 
паралингвистичка средства: гест, мимика, 
просторни односи међу говорницима, итд.) 

• учествује у свим видовима модерне комуникације 
(електронске поруке, смс поруке, дискусије на 
блогу или форуму, дрштвене мреже) 
 

Прилози 
Основни прилози bene, male, molto, poco, troppo, meno, più и 
прилошки изрази за одређивање времена (prima, durante, dopo) и 
простора a destra, a sinistra, dritto, davanti, dietro, sotto, sopra, su, 
giù 
Упитни прилози quando?, come?, perché? dove? 
Грађење прилога од придева помоћу суфикса mente 
  
Речцe  
ci, ne 
 
Везници 
 
Реченица 
Проста и проширена реченица у потврдном и у одричном облику 
Упитна реченица 
Ред речи у реченици 
Сложена реченица: употреба везника који уводе зависну 
реченицу (временску, узрочну, релативну, хипотетички период) 
Хипотетички период: Реална погодбена реченица 
Иреална погодбена реченица, са имперфектом у протази и 
аподози  
 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
- матерњи језик, историја, историја уметности, социологија, филозофија, музичко и ликовно образовање, информатика 
 



Назив 
предмета: ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК (пета година учења) 

Годишњи 
фонд часова: 74 

Разред: Први разред 

Циљеви 
предмета: 

 
1. Овладавање комуникативним вештинама и развијање способности и метода учења страног језика; 
2. Развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова; 
3. Развијање општих и специфичних стратегија учења и критичког мишљења; 
4. Развијање способности за самостално, аутономно учење, тражење, селекцију и синтезу информација до којих се долази кроз 

самосталан рад и претраживање изворника различитог типа (писани и електронски извори, самостална истраживања на терену, 
интервјуи, итд.); 

5. Стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу, уз 
уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији, стицање свести и сазнања о функционисању страног и 
матерњег језика; 

6. Усвајање знања из страног језика која ће ученику/ученици омогућити да се у усменој и писаној комуникацији компетентно и 
самосвесно споразумева са људима из других земаља, усвоји норме вербалне и невербалне комуникације у складу са 
специфичностима језика који учи, као и да настави, у оквиру формалног образовања и самостално, учење другог и трећег 
страног језика. 

7. Оспособљавање ученика/ученице да упозна језик струке у оноликој мери која му/јој омогућава да користи страни језик у 
писаном и усменом облику ради вођења пословне комуникације, праћења новина у струци и ширењу пословних веза. 

 
Нивои општих и појединачних постигнућа дефинисани су према Заједничком европском референтном оквиру за живе језике. 
- До краја четвртог разреда гимназије ученик/ученица треба да савлада први страни језик до нивоа Б1+, односно Б2 уколико се ради о енглеском језику, а други 
страни језик до нивоа А2+, односно Б1 уколико се ради о енглеском језику. 
- До краја четворогодишње средње стручне школе ученик/ученица треба да савлада први страни језик до нивоа Б1, а други страни језик до нивоа А2+. Такође, до 
краја четворогодишње средње стручне школе ученик/ученица треба да савлада основне аспекте језика струке (терминологија и регистар). 
- До краја трогодишње средње стручне школе ученик/ученица треба да савлада први страни језик до нивоа А2+, а други страни језик до нивоа А2. Такође, 
ученик/ученица трогодишње средње стручне школе треба да савлада и неке основне аспекте језика струке (терминологија и регистар)  

ИСТИЧЕМО ДА ЋЕ СТЕПЕН ПОСТИГНУЋА ПО ЈЕЗИЧКИМ ВЕШТИНАМА ВАРИРАТИ, ОДНОСНО ДА ЋЕ РЕЦЕПТИВНЕ ВЕШТИНЕ (РАЗУМЕВАЊЕ 
ГОВОРА И ЧИТАЊЕ) БИТИ НА ПРЕДВИЂЕНОМ НИВОУ, ДОК СЕ ЗА ПРОДУКТИВНЕ ВЕШТИНЕ (ГОВОР, ИНТЕРАКЦИЈА, МЕДИЈАЦИЈА И 
ПИСАЊЕ) МОЖЕ ОЧЕКИВАТИ ДА БУДУ ЗА ЈЕДАН НИВО НИЖЕ (на пример, Б1+ рецептивно, Б1 продуктивно; Б2 рецептивно, Б1+ продуктивно; А2+ 
рецептивно, А2 продуктивно, итд.)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЦИЉ ИСХОДИ ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 
ПРОГРАМА 

РАЗУМЕВАЊЕ 
ГОВОРА 

 
Оспособљавање 
ученика за 
разумевање усменог 
говора 

• разуме и реагује на одговарајући начин на 
усмене поруке у вези са активностима на 
часу (говор наставника и другова, аудио и 
aудио-визуелни материјали у настави) 

• разуме једноставне фразе и реченице 
настале у спонтаној интеракцији уз 
отежавајуће околности природне 
комуникације (бука на улици, телефонски 
разговори, интервју лицем у лице, 
телефонским путем или путем скајпа итд.) 

• ослањајући се на општа знања и искуства, 
реконструише непознато на основу 
контекста и памти, репродукује и 
контекстуализује кључне елементе поруке 

• после првог слушања одређеног непознатог 
усменог текста (приближног трајања 4-5 
минута у зависности од степена познавања 
теме и контекста) постави хипотезе у вези 
са: 
o врстом усменог текста који слуша, нпр. 

објава преко разгласа, интервју, 
рекламе и друго 

o бројем саговорника, њиховим статусом 
и намерама 

o општим садржајем датог усменог 
текста усмеравајући пажњу на 
релевантне језичке и нејезичке 
елементе (кључене речи, интонацију и 
др.) 

• после другог и по потреби наредних 
слушања (у зависности од тежине текста и 
налога за слушање): 
o провери првобитно постављене 

хипотезе које се односе на врсту и 
садржај усменог текста, на статус, 
намере и међусобне односе 
саговорника 

o разуме најбитније елементе садржаја 
усменог текста у зависности од циља 
слушања 

o увиђа које елементе није у потпуности 
разумео и у вези са њима тражи 
додатна обавештења 

o разуме општи садржај кратких, 
прилагођених текстова стручне 
садржине 

 
ОПШТЕ ТЕМЕ 
 
• Свакодневни живот (организација времена, послова, слободно време)  
• Храна и здравље ( навике у исхрани, карактеристична јела и пића у 
земљама света ) 

• Познати градови и њихове знаменитости, региони у матичним 
земљама 

• Спортови и позната спортска такмичења 
• Живот и дела славних људи 
• ХХ века (из света науке, културе, спорта, музике ) 
• Медији (штампа, телевизија, интернет) 
• Интересантне животне приче и догађаји 
• Свет компјутера (распрострањеност, примена, корист и негативне 
стране) 

 
СТРУЧНЕ ТЕМЕ 
 
• Материјали, средства, сировине, производи  из домена струке 
• Алати, машине, уређаји, прибор, инструменти, средства релевантна за 
струку 

• Занимања , описи послова и хијерархија у домену струке 
• Припрема, производња и  контрола производног/радног  процеса  
• Читање, праћење и вођење прописане документација у домену струке 
• Мере заштите и очувања радне и животне средине 
• Праћење новина у области струке 
• Пословна комуникација у писменом и усменом облику на страном 
језику (телефонирање, уговарање састанака, потврђивање или 
одбијање термина, конкурисање и др.) 

 
 
КОМУНИКАТИВНЕ ФУНКЦИЈЕ 
 
• Представљање себе и других 
• Поздрављање (састајање, растанак; формално, неформално, 
специфично по регионима) 

• Идентификација и именовање особа, објеката, боја, бројева итд.) 
• Давање једноставних упутстава и команди 
• Изражавање молби и захвалности 
• Изражавање извињења 
• Изражавање потврде и негирање 
• Изражавање допадања и недопадања 
• Изражавање физичких сензација и потреба 
• Исказивање просторних и временских односа 

Облици наставе 
Предмет се реализује кроз 
следеће облике наставе: 
• комуникативна настава страних 
језика уз примену техника рада 
у групама и паровима, додатних 
средстава у настави (АВ 
материјали, ИТ, игре, 
аутентични материјали, итд.), 
као и уз примену принципа 
наставе по задацима (task-based 
language teaching; enseñanza por 
tareas, handlungsorientierter FSU) 

 
Место реализације наставе 
• Настава се реализује у 
учионици или одговарајућем 
кабинету 

 
Препоруке за реализацију 
наставе 
 
• слушање и реаговање на налоге 
и/или задатке у вези са текстом 
који чита наставник или који 
ученици чују са звучих записа  

• рад у паровима, малим и 
великим групама (мини-
дијалози, игра по уогама, 
симулације,  итд.) 

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

• дебате и дискусије примерене 
узрасту (Н.Б. дебате 
представљају унапред 
припремљене аргументоване 
монологе са ограниченим 
трајањем, док су дискусије 
спонтаније и неприпремљене 
интеракције на одређену тему) 

• решавање «текућих проблема» 
у разреду, тј. договори и мини-
пројекти 



 • Давање и тражење информација и обавештења 
• Описивање и упоређивање лица и предмета 
• Изрицање забране и реаговање на забрану 
• Изражавање припадања и поседовања 
• Скретање пажње 
• Тражење мишљења и изражавање слагања и неслагања 
• Тражење и давање дозволе 
• Исказивање честитки 
• Исказивање препоруке 
• Изражавање хитности и обавезности 
• Исказивање сумње и несигурности 
 
 
ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ 
 
 
У првом разреду средње школе уводи се мало нових граматичких 
садржаја имајући у виду потребу да се знања и вештине ученика, 
стечени у основној школи: 
- освесте и систематизују, тако да представљају чврсту основу за даље 
учење  
- утврде и аутоматизују, тако да их ученици спонтано, и без већих 
грешака (које би довеле до забуне или онемогућиле споразумевање), 
рецептивно и продуктивно користе у комуникацији 
 
Именице 
Властите именице и заједничке, одговарајући род и број са 
детерминативом: Annа, Pietro, Belgrado, Roma, Signor Bianchi, Signora 
Bianchi, i miei genitori, il nostro paese, questa casa, l’Italia, la Serbia, il 
Tirreno, l’Adriatico, le Alpi, gli Appennini; i miei genitori, mia madre, ll loro 
padre, il nostro paese, i vostri figli, questo studente, questa ragazza, 
quell’amico, quella casa,   итд. 
Системски приказ морфолошких карактеристика 
 
Члан 
Употреба члана. Систематизација 
Облици одређеног и неодређеног члана Основна употреба 
Слагање одређеног и неодређеног члана са именицом или придевом 
Члан спојен с предлозима di, a, da, in, su i con 
Одређени члан испред датума: Oggi è il 25 novembre. Испред имена дана 
у недељи Abbiamo lezioni di lingua italiana il mercoledì e il giovedì 
Употреба члана уз властита имена, географске појмове, имена градова и 
држава, презимена 
Партитивни члан као суплетивни облик множине неодређеног члана (Ho 
un amico italiano: Ho degli amici italiani.) 
Употреба члана уз присвојни придев и именице које исказују блиско 
сродство (Mia sorella si chiama Ada. Domani andiamo a Roma con i nostri 
nonni) 

• обимнији пројекти који се раде 
у учионици и ван ње у трајању 
од неколико недеља до читавог 
полугодишта уз конкретно 
видљиве и мерљиве производе и 
резултате  

• развијање језичких вештина у 
домену језика струке, 
примењивањем  истих 
стратегија учења као и код 
општег језика и користећи  
аутентичне или адаптиране 
стручне текстове (писане или 
усмене) прилагођене узрасту, 
нивоу знања  језика и 
познавању струке 

• у првом разреду заступљени су 
граматички садржаји који су већ 
обрађивани у основној школи, 
посебно они предвиђени у 
материјалима који описују 
нивое А1 и А2  на основу 
дескриптора Заједничког 
европског оквира за живе језике   

• граматичка грађа предвиђена 
Програмом за први разред 
средње школе добија свој 
смисао тек када се доведе у везу 
са датим комуникатив-ним 
функцијама и темама, и то у 
склопу језичких активности 
разумевања (усменог) говора и 
писаног текста, усменог и 
писменог изражавања и 
медијације; полазиште за 
посматрање и увежбавање 
језичких законитости  јесу 
усмени и писани текстови 
различитих врста, дужине и 
степена тежине; користе се, 
такође, изоловани искази, под 
условом да су 
контекстуализовани и да имају 
комуникативну вредност  

• У I разреду планира се израда 
два писмена задатка. 

 

ПИСАЊЕ 
Оспособљавање 
ученика за писање 
краћих текстова 
различитог садржаја 
 

• напише повезане реченице о неким 
свакодневним аспектима из свог окружења 

• напише краћи извештај, опис неког догађаја 
или резиме предходних дешавања или 
активности из личног искуства користећи 
свакодневне речи и фразе прилагођене 
комуникативној ситуацији 

• напише једноставне повезане реченице о 
породици, свом окружењу и 
интересовањима 

• напише веома кратке формалне и 
неформалне текстове (до 80 речи) користећи 
стандардне и конвенционалне формуле 
писаног изражавања (писмо, обавештење, 
порука) 

• напише кратке и једноставне белешке у вези 
са тренутним потребама и плановима 
(списак за куповину, поруке, списак 
обавеза, записник)  

• пише електронске поруке, СМС поруке, 
учествује у дискусијама на блогу или 
форуму 

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

 

• усклађује интонацију, ритам и висину гласа 
са сопственом комуникативном намером и 
са степеном формалности говорне ситуације 

• користи циљни језик као језик 
комуникације у учионици како са 
наставником тако и са осталим ученицима и 
ученицама (радећи у пару, групи или 
пленуму) 

• поред информација о себи и свом окружењу 
описује у неколико реченица познату 
радњу, место, доживљај или ситуацију у 
садашњости, прошлости и будућности, 
користећи познате језичке (лексику и 
морфосинтаксичке структуре) и нејезичке 
(мимика, гестика, прозодија) елементе  

• саопштава и интерпретира у неколико 
реченица садржај писаних, илустрованих и 
усмених текстова на теме предвиђене 
наставним програмом, користећи познате 
језичке елементе (лексику и 
морфосинтаксичке структуре) 

• у неколико реченица даје своје мишљење и 
изражава ставове (допадање/недопадање 
итд.), користећи познате језичке елементе  



• ступа у кратке разговоре, под условом да 
саговорник, по потреби, сарађује 

• води рутинске дијалоге без напора, 
размењује мисли и информације у вези са 
својим окружењем и породицом у 
свакодневним ситуацијама 

• са припремом или без ње укратко 
представља резултате самосталног 
истраживања  рада на одређену тему у пару 
или групи  

• интерпретира тематски прилагођене песме, 
рецитације и скечеве. 

 

Положај члана и предлога уз неодређени придев tutto 
Партитивни члан.  Mangio delle mele. Изостављање у негацији. Non 
mangio pane. Употреба предлога di уз изразе који изражавају одређену 
количину. Prendo un bicchiere d’acqua minerale. 
 
Заменице 
Личне заменице у служби субјекта  
Наглашене личне заменице у служби објекта 
Наглашене личне заменице у служби директног и индиректног објекта.  
Ненаглашене личне заменице у пару: Compro il libro  a Luigi. Glielo 
compro. 
Присвојне заменице. Показне заменице (questo, quello) 
Упитне заменице chi?  che?/ che cosa? 
Неодређене заменице  придеви  (niente/nulla, nessuno, qualcosa, qualcuno, 
qualche, alcuni) 
Релативне заменице (che, cui, il quale/la quale) 
 
Придеви 
Описни придеви, слагање придева и именице у роду и броју. Описни 
придеви buono и bello; неодређени придев tutto.  Посебне карактеристике 
придева santo и grande 
Компарација придева: Maria è più alta di Marta. Noi siamo più veloci di 
voi. Maria e’ la piu’ alta della classe. 
Апсолутни суперлатив: Maria è bellisima. 
Присвојни придеви. Употреба члана уз присвојне придеве  
Показни придеви: questo, quello 
Назив боја, морфолошке особености придева: viola, rosa, blu, arancione 
Главни бројеви (преко 1000) и редни (до 20). Редни бројеви. 
 
Предлози 
Прости предлози: di, a, da, in, con, su, per, tra, fra и њихова основна 
употреба  
Предлози: dentro, fuori, sotto, sopra, davanti dietro 
Употреба предлога: di (Marco finisce di fare i compiti. La mamma dice di 
non fare tardi), a (Vado a giocare. Sei bravo a pattinare. Usciamo a giocare 
con gli amici.), da Vengo da Belgrado. Andiamo dai nonni, in (vado in Italia, 
vivo nel lazio, ho un cappello in testa) 
 
Глаголи 
Садашње време (Presente Indicativo)  
Императив (Imperativo), заповедни начин. Заповедни начин, за сва лица: 
Fa’ presto! Non tornare tardi ! Non andate via senza di me. Prego Signora, 
entri! Mi dia un etto di prosciutto e tre tosette, per favore 
Повратни глаголи 
Употреба глагола piacere. 
Перфект (Passato Prossimo) правилних и неправилних глагола: Ho 
comprato un chilo di pesche. Sono andata alla stazione. Перфект модалних 
глагола volere, dovere, potere, sapere. Sono dovuto andare dal dentista. Ho 

РАЗУМЕВАЊЕ 
ПИСАНОГ 
ТЕКСТА 

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) 

• разуме краће текстове (дужине до 120 речи) 
о конкретним, блиским и свакодневним 
темама, ослањајући се на препознавање 
имена, фреквентних интернационализама, 
позјамљеница и познатих речи и фраза из 
других страних језика  

• разуме општи садржај кратких аутентичних, 
адаптираних и уџбеничких текстова у 
којима преовлађују познате речи и изрази 

• разуме обавештења и упозорења на јавним 
местима (знаци, натписи за оријентацију, 
плакати, електрични и други натписи) 

• разуме краћу личну поруку упућену у сврху 
креспонденције – разгледницу, писмо, смс 
или неку другу електронску поруку, 
електронско писмо  

• разуме општи садржај и основну поруку – 
обавештење из краћег информативног 
текста: новинске вести, репортаже, 
интервјуа, графикона, статистике (глобално 
разумевање) 

• пронађе, издвоји и разуме одређену 
релеватну или тражену информацију унутар 
препознатљиве и специфичне врсте текста 
који садржи већи број различитих 
информација  – нпр. временску прогнозу за 
одређено подручје, податке у малим 
огласима, проспектима, брошурама, 
јеловнику, реду вожње, плану града, ТВ 
програму и сл. (селективно разумевање) 

• разуме кратка и једноставна упутства и 
савете о начину понашања, употреби 
одређених предмета и апарата  уколико су 
писана једноставним језиком и/или праћена 
одређеним визуелним елементима (детаљно 



разумевање) 
• разуме кратке литерарне форме уколико 
садрже свакодневне и већим делом познате 
речи, фразе и изразе – конкретну поезију, 
ангегдоте, стрипове (естетско читање) 

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

 
Прилози 
Потврдни, одређни (sì, no). Основни прилози bene, male, molto, poco, 
troppo, meno, più и прилошки изрази за одређивање времена (prima, 
durante, dopo) и простора. a destra, a sinistra, dritto, davanti, dietro, sotto, 
sopra, su, giù 
Упитни прилози: quando?, come?, perché? dove? 
Грађење прилога од придева помоћу суфикса mente  
  
Речца ci (с прилошком вредношћу), ne.  
 
Везници е, о, mа, sе. 
 
Реченица 
Проста и проширена реченица у потврдном и у одричном облику 
Упитна реченица с конструкцијом изјавне реченице потврдног облика и 
упитном интонацијом с конструкцијом изјавне реченице у одричном 
облику и упитном интонацијом  
Ред речи у реченици 
Сложена реченица: употреба везника који уводе зависну реченицу 
(временску, узрочну, релативну, хипотетички период) 
Хипотетички период: Реална погодбена реченица:  Se hai tempo andiamo 
in gita. Se avrai tempo andremoin gita.  
Иреална погодбена реченица, са имперфектом у протази и аподози: Se 
avevi tempo, andavamoin gita.  
 
 
 
 

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

• у оквиру поља свог интересовања, знања и 
искуства, препозна и разуме  сличности и 
разлике у погледу навика (вербална и 
невербална комуника-ција), обичаја, 
менталитета и институција које постоје 
између наше земље и земаља чији језик учи 

• препозна и разуме најчешће присутне 
културне моделе свакодневног живота 
земље и земаља чији језик учи 

• препозна и адекватно реагује на формалност 
говорне ситуације 

• адекватно користи најфреквентије  стилове 
и регистре у вези са знањима из страног 
језика, али и из осталих области школских 
знања и животних искустава 

• адекватно реагује на прагматичке функције 
говорних чинова у циљном језику различите 
од оних у Л1 (степен форманости, 
љубазности, као и паралингвистичка 
средства: гест, мимика, просторни односи 
међу говорницима, итд.) 

• учествује у свим видовима модерне 
комуникације (електронске поруке, СМС 
поруке, дискусије на блогу или форуму, 
дрштвене мреже) 

• користи све досад наведене стратегије 
развоја комуникативних компетенција 
примењујући језик струке у складу са 
нивоом знања језика и потребама  
 

 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 

- матерњи језик, историја, историја уметности, социологија, филозофија, музичко и ликовно образовање, информатика 
 



  Назив 
предмета: 

СТРАНИ ЈЕЗИК – НЕМАЧКИ ЈЕЗИК (девета година учења) 

Годишњи 
фонд часова: 

74 

Разред: Први разред 

Циљеви 
предмета: 

 
1. Овладавање комуникативним вештинама и развијање способности и метода учења страног језика; 
2. Развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова; 
3. Развијање општих и специфичних стратегија учења и критичког мишљења; 
4. Развијање способности за самостално, аутономно учење, тражење, селекцију и синтезу информација до којих се долази кроз самосталан рад и 

претраживање изворника различитог типа (писани и електронски извори, самостална истраживања на терену, интервјуи, итд.); 
5. Стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости и 

навикавање на отвореност у комуникацији, стицање свести и сазнања о функционисању страног и матерњег језика; 
6. Усвајање знања из страног језика која ће ученику/ученици омогућити да се у усменој и писаној комуникацији компетентно и самосвесно споразумева са 

људима из других земаља, усвоји норме вербалне и невербалне комуникације у складу са специфичностима језика који учи, као и да настави, у оквиру 
формалног образовања и самостално, учење другог и трећег страног језика. 

7. Оспособљавање ученика/ученице да упозна језик струке у оноликој мери која му/јој омогућава да користи страни језик у писаном и усменом облику ради 
вођења пословне комуникације, праћења новина у струци и ширењу пословних веза. 

 
Нивои општих и појединачних постигнућа дефинисани су према Заједничком европском референтном оквиру за живе језике. 
- До краја четвртог разреда гимназије ученик/ученица треба да савлада први страни језик до нивоа Б1+, односно Б2 уколико се ради о енглеском језику, а други 
страни језик до нивоа А2+, односно Б1 уколико се ради о енглеском језику. 
- До краја четворогодишње средње стручне школе ученик/ученица треба да савлада први страни језик до нивоа Б1, а други страни језик до нивоа А2+. Такође, до 
краја четворогодишње средње стручне школе ученик/ученица треба да савлада основне аспекте језика струке (терминологија и регистар). 
- До краја трогодишње средње стручне школе ученик/ученица треба да савлада први страни језик до нивоа А2+, а други страни језик до нивоа А2. Такође, 
ученик/ученица трогодишње средње стручне школе треба да савлада и неке основне аспекте језика струке (терминологија и регистар)  

ИСТИЧЕМО ДА ЋЕ СТЕПЕН ПОСТИГНУЋА ПО ЈЕЗИЧКИМ ВЕШТИНАМА ВАРИРАТИ, ОДНОСНО ДА ЋЕ РЕЦЕПТИВНЕ ВЕШТИНЕ (РАЗУМЕВАЊЕ 
ГОВОРА И ЧИТАЊЕ) БИТИ НА ПРЕДВИЂЕНОМ НИВОУ, ДОК СЕ ЗА ПРОДУКТИВНЕ ВЕШТИНЕ (ГОВОР, ИНТЕРАКЦИЈА, МЕДИЈАЦИЈА И 
ПИСАЊЕ) МОЖЕ ОЧЕКИВАТИ ДА БУДУ ЗА ЈЕДАН НИВО НИЖЕ (на пример, Б1+ рецептивно, Б1 продуктивно; Б2 рецептивно, Б1+ продуктивно; А2+ 
рецептивно, А2 продуктивно, итд.)

 
 

ЦИЉ ИСХОДИ ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 
ПРОГРАМА 

РАЗУМЕВАЊЕ 
ГОВОРА 
 
Оспособљавање 
ученика за 
разумевање усменог 
говора 

• разуме и реагује на одговарајући начин на усмене поруке 
у вези са активностима на часу (говор настав-ника и 
другова, аудио и визуелни материјали у настави), 
спонтано учествујући у интеракцији са наставником и 
другим ученицима 

• разуме фреквентне фразе и реченице настале у спонтаној 
интер-акцији уз отежавајуће околности природне 
комуникације (бука на улици, телефонски разговори, 
интервју лицем у лице, телефонским путем или путем 
скајпа итд.) 

• ослањајући се на општа знања и искуства, реконструише 
непознато на основу контекста и памти, репродукује и 

ОПШТЕ ТЕМЕ 
• Генерацијске разлике и однос међу различитим 
генерацијама, вршњачке групе 

• Свет рада, перспективе, образовни системи 
• Култура и медији (манифестације, штампа, друштвене 
мреже) 

• Туристичке дестинације, национални паркови и 
еколошки пројекти 

• Познате личности из политичког и културуног живота 
• Европа и суживот у Европи 
• Регионалне специфичности језика (дијалекти, наречја) 

Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће 
облике наставе: 
• комуникативна настава страних 
језика уз примену техника рада у 
групама и паровима, додатних 
средстава у настави (АВ 
материјали, ИТ, игре, аутентични 
материјали, итд.), као и уз 
примену принципа наставе по 
задацима (task-based language 
teaching; enseñanza por tareas, 



контекстуализује битне елементе поруке 
• после првог слушања одређеног непознатог усменог 
текста (приближног трајања 5-7 минута у зависности од 
степена познавања теме и контекста) постави хипотезе у 
вези са: 

• врстом усменог текста који слуша, нпр. поруку на 
телефонској секретарици, метеоролошки извештај на 
радију и телевизији, разговори у продавници и друго 

• бројем саговорника, њиховим статусом и намерама 
• општим садржајем датог усменог текста  усмеравајући 
пажњу на реле-вантне језичке и нејезичке елементе 

• после другог и по потреби наредних слушања (уколико 
је у питању аудио или аудио-визуелни запис): 

• -  провери првобитно постављене хипотезе које се 
односе на врсту и садржај усменог текста, на статус, 
намере и међусобне односе саговорника 

•       -  разуме битне елементе садржаја усменог текста у 
зависности од циља слушања 

• елементе које није у потпуности разумео покушава да 
схвати примењујући стратегије адекватне ситуацији у 
којој се налази и проверава исправност својих закључака 

• разуме општи садржај прилагођених текстова стручне 
садржине 

• реконструише непознато на основу контекста и да 
запамти, репродукује и контекстуализује у складу са 
општим знањима и искуствима кључне елементе поруке 

 

 
СТРУЧНЕ ТЕМЕ 
 
• Материјали, средства, сировине, производи  из домена 
струке 

• Алати, машине, уређаји, прибор, инструменти, средства 
релевантна за струку 

• Занимања , описи послова и хијерархија у домену 
струке 

• Припрема, производња и 
• контрола производног/радног  процеса  
• Читање, праћење и вођење прописане документација у 
домену струке 

• Мере заштите и очувања радне и животне средине 
• Праћење новина у области струке 
• Пословна комуникација у писменом и усменом облику 
на страном језику (телефонирање, уговарање састанака, 
потврђивање или одбијање термина, конкурисање и др.) 

 
 
КОМУНИКАТИВНЕ ФУНКЦИЈЕ 
• Представљање себе и других 
• Поздрављање (састајање, растанак; формално, 
неформално, специфично по регионима) 

• Идентификација и именовање особа, објеката, боја, 
бројева итд.) 

• Давање једноставних упутстава и команди 
• Изражавање молби и захвалности 
• Изражавање извињења 
• Изражавање потврде и негирање 
• Изражавање допадања и недопадања 
• Изражавање физичких сензација и потреба 
• Исказивање просторних и временских односа 
• Давање и тражење информација и обавештења 
• Описивање и упоређивање лица и предмета 
• Изрицање забране и реаговање на забрану 
• Изражавање припадања и поседовања 
• Скретање пажње 
• Тражење мишљења и изражавање слагања и неслагања 
• Тражење и давање дозволе 
• Исказивање честитки 
• Исказивање препоруке 
• Изражавање хитности и обавезности 
• Исказивање сумње и несигурности 
 
ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ 

handlungsorientierter FSU) 
 
Место реализације наставе 
• Настава се реализује у учионици 
или одговарајућем кабинету 

 
Препоруке за реализацију 
наставе 
 
• слушање и реаговање на налоге 
и/или задатке у вези са текстом 
који чита наставник или који 
ученици чују са звучих записа  

• рад у паровима, малим и великим 
групама (мини-дијалози, игра по 
уогама, симулације,  итд.) 

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

• дебате и дискусије примерене 
узрасту (Н.Б. дебате представљају 
унапред припремљене 
аргументоване монологе са 
ограниченим трајањем, док су 
дискусије спонтаније и 
неприпремљене интеракције на 
одређену тему) 

• решавање «текућих проблема» у 
разреду, тј. договори и мини-
пројекти 

• обимнији пројекти који се раде у 
учионици и ван ње у трајању од 
неколико недеља до читавог 
полугодишта уз конкретно 
видљиве и мерљиве производе и 
резултате  

• развијање језичких вештина у 
домену језика струке, 
примењивањем  истих стратегија 
учења као и код општег језика и 
користећи  аутентичне или 
адаптиране стручне текстове 
(писане или усмене) прилагођене 
узрасту, нивоу знања                     
језика и познавању струке 

• у првом разреду заступљени су 

РАЗУМЕВАЊЕ 
ПРОЧИТАНОГ  
 
Оспособљавање 
ученика за 
самостално читање и 
разумевање 
различитих, узрасно и 
садржајно 
примерених врста 
текстова (читањем у 
себи) у сврху 
информисања, 
стицања критичког 
става и остварења 
естетског доживљаја   
 

• разликује најучесталије врсте текстова, упознат је са 
њиховом стандардном структуром  и разуме њихову 
сврху и намеру  

• разуме краће текстове о конкретним и свакодневним 
темама у којима се појављују уобичајене речи, изрази, 
фразе и формулације 

• разуме краће стручне текстове  у којима се појављују 
уобичајене речи, изрази, фразе и формулације  

• разуме текстове утемељене на чињеницама, везане за 
домене његових општих интересовања  

• уме да у тексту о познатој теми пронађе, издвоји и 
разуме суштинску информацију/суштинске информације  

• разуме општи садржај, основну поруку и релевантне 
делове информативних текстова, разуме описе осећања, 
жеља, потреба у личним писмима и порукама (писмима, 
електронској кореспонденцији, смс-порукама) 

• разуме једноставна упутсва и саветодавне текстове 
уколико су писана јасним језиком, без великог броја 
стручних израза и/или праћена употребом визуелних 
елемената 



• разуме обавештења и упозорења на јавним местима 
• разуме краће литерарне форме у којима доминира 
конкретна, фреквентна и позната лексика (конкретна 
поезија, кратке приче, анегдоте, скечеви, хумореске, 
стрипови) 
 

 
У првом разреду средње школе уводи се мало нових 
граматичких садржаја имајући у виду потребу да се знања 
и вештине ученика, стечени у основној школи: 
- освесте и систематизују, тако да представљају чврсту 
основу за даље учење   
- утврде и аутоматизују, тако да их ученици спонтано, и 
без већих грешака (које би довеле до забуне или 
онемогућиле споразумевање), рецептивно и продуктивно 
користе у комуникацији 
 
Именице 

Властите и  заједничке (у облицима једнине  и множине: 
Bild – Bilder, Kopf – Köpfe, Frau – Frauen), са 
одговарајућим родом. Изведене суфиксацијом: Faulheit, 
Bildung. Изведене префиксацијом: Ausbildung. 
Сложенице: Sommerferien, Jugendliebe, Tomatensuppe 

Придеви   

Изведени суфиксацијом од глагола и именица:   fehlerfrei, 
liebevoll, sprachlos, trinkbar. Сложени: steinreich 

Придевска промена  – јака, слаба, мешовита (рецептивно 
и продуктивно)  
Компаратив и суперлатив (правилна творба и  главни 
изузеци:  groß – größer, teuer – teurer)  
Придеви са предлозима: zufrieden mit, reich an  
 

Члан 

Одређени (der, die, das), неодређени (ein, eine), нулти, 
присвојни (mein, dein), показни (dieser, jener), негациони 
(kein, keine), неодређени (mancher, solcher, einige). 
Употреба члана у номинативу (субјект), акузативу и 
дативу (директни и индиректни објекат), партитивном 
генитиву (die Hälfte des Lebens), посесивном генитиву (die 
Mutter meiner Mutter) 

Бројеви 
Основни и редни (der siebte erste; am siebten ersten) 

 
Предлози  
Предлози са генитивом (Er liest während der Pause), 

граматички садржаји који су већ 
обрађивани у основној школи, 
посебно они предвиђени у 
материјалима који описују нивое 
А1 и А2  на основу дескриптора 
Заједничког европског оквира за 
живе језике   

• граматичка грађа предвиђена 
Програмом за први разред средње 
школе добија свој смисао тек када 
се доведе у везу са датим 
комуникатив-ним функцијама и 
темама, и то у склопу језичких 
активности разумевања (усменог) 
говора и писаног текста, усменог 
и писменог изражавања и 
медијације; полазиште за 
посматрање и увежбавање 
језичких законитости  јесу усмени 
и писани текстови различитих 
врста, дужине и степена тежине; 
користе се, такође, изоловани 
искази, под условом да су 
контекстуализовани и да имају 
комуникативну вредност  

• У I разреду планира се израда два 
писмена задатка. 

 

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

• Прилагођавајући свој говор комуникативној ситуацији, у 
временском трајању од три до пет минута, на 
структурисани начин 

• користи циљни језик као језик комуникације у учионици 
како са наставником тако и са осталим ученицима 
радећи у пару, групи или пленуму 

• течно говори о себи и свом окружењу, о догађајима у 
садашњости, прошлости и будућности у свом окружењу 
и изван њега 

• изрази своје утиске, осећања и аргументовано мишљење 
и ставове у вези са програмом предвиђеним темама 

• води рутинске дијалоге без већег напора, под условом да 
саговорник сарађује, поставља питања, одговара, 
размењује мишљење  о темама везаним за 
свакодневницу и интересовања 

• опише догађаје, саопшти садржај неке књиге или филма 
преносећи своје утиске и мишљења 

• изложи унапред припремљену краћу презентацију на 
одређену тему (из домена личног интересовања или 
струке) 

• истакне значај одређених исказа пригодном гестиком и 
мимиком или наглашавањем и интонацијом 

ПИСАЊЕ 
Оспособљавање 
ученика за писање 
краћих текстова 
различитог садржаја 

• на разложан и једноставан начин пише о разноврсним 
темама из свог подручја интересовања 

• у једноставном и везаном тексту опише осећања и 
реакције 

• опише детаљно неки стварни или измишљени догађај 
или особу  

• води белешке и пише лична писма да би тражио или 
пренео информације од тренутне важности 

• направи краћи резиме на основу 
прочитаних/преслушаних текстова  о блиским темама, о 
томе напише извештај и изнесе сопствено мишљење   

• прими и напише једноставну поруку саопштавајући на 
прегледан начин оно што сматра битним 

• пише краћа формална писма (писма читалаца, пријаве за 
праксе, стипендије или омладинске послове, основна 
пословна коресподенција) и попуњава формуларе и 
упитнике  

• пише електронске поруке, СМС поруке, учествује у 
дискусијама на блогу или форуму, пише краћа 



неформална и формална писма разноврсног садржаја (у 
складу са лексичко-граматичким садржајима Програма) 

 

акузативом (Ich bin gegen dich), дативом (Sie arbeitet bei 
einem Zahnarzt). Предлози са дативом или акузатвиом (Er 
ist in der Schule. Sie kommt in die Schule) 

  
Партикуле 
Употреба основних партикула (рецептивно и 
продуктивно) Was machstu denn da? Das kann ich aber 
nicht. Sag mal! Wenn ich ihn doch gefragt hätte 

 
Глаголи  
Глаголска времена: презент, претерит, перфект и футур 
слабих и  јаких глагола.  Глаголи са предлозима (warten 
auf, sich interessieren für). Пасив презента и претерита 
(рацептивно и продуктивно). Конјуктив у функцији 
изражавања жеље, учтиве молбе и условљености (Ich 
hätte gern... Ich möchte...Ich würde gern ...Könnte ich..... 
Wenn ich  ..... wäre) Модални и основни модалитети 
глагола (Ich hoffe, dich wiederzusehe) 
 
Везници и везнички изрази: und, oder, aber; denn, 
deshalb, trotzdem weil, wenn, als, während, bis, bowohl; 
weder … noch  
Личне заменице у номинативу, дативу и акузативу  

 
Прилози за време (gestern), место (nebenan), начин 
(allein), количину (viel, wenig) 

 
Реченице 
Изјавне реченице, упитне реченице; независне и зависно-
сложене реченице   

 

СОЦИОКУЛТУРНА 
КОМПЕТЕНЦИЈА 
 
Стицање и 
овладавање 
социокултурним 
компетенцијама 
неопходним за 
писмену и усмену 
употребу језика 

• у оквиру поља свог интересовања, знања и искуства, 
препозна и разуме  сличности и разлике у погледу 
навика (вербална и невербална комуникација), обичаја, 
менталитета и институција које постоје између наше 
земље и земаља чији језик учи 

• препозна и разуме најчешће присутне културне моделе 
свакодневног живота земље и земаља чији језик учи 

• препозна и адекватно реагује на формалност говорне 
ситуације 

• адекватно користи најфреквентије  стилове и регистре у 
вези са знањима из страног језика, али и из осталих 
области школских знања и животних искустава 

• адекватно реагује на прагматичке функције говорних 
чинова у циљном језику различите од оних у Л1 (степен 
формалности, љубазности, као и паралингвистичка 
средства: гест, мимика, просторни односи међу 
говорницима, итд.) 

• учествује у свим видовима модерне комуникације 
(електронске поруке, смс поруке, дискусије на блогу или 
форуму, дрштвене мреже) 
 

 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 

- матерњи језик, историја, историја уметности, социологија, филозофија, музичко и ликовно образовање, информатика 
 



Назив 
предмета: НЕМАЧКИ ЈЕЗИК (пета година учења) 

Годишњи 
фонд часова: 74 

Разред: Први разред  

Циљеви 
предмета: 

 
1. Овладавање комуникативним вештинама и развијање способности и метода учења страног језика; 
2. Развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова; 
3. Развијање општих и специфичних стратегија учења и критичког мишљења; 
4. Развијање способности за самостално, аутономно учење, тражење, селекцију и синтезу информација до којих се долази кроз 

самосталан рад и претраживање изворника различитог типа (писани и електронски извори, самостална истраживања на терену, 
интервјуи, итд.); 

5. Стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу, уз 
уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији, стицање свести и сазнања о функционисању страног и 
матерњег језика; 

6. Усвајање знања из страног језика која ће ученику/ученици омогућити да се у усменој и писаној комуникацији компетентно и 
самосвесно споразумева са људима из других земаља, усвоји норме вербалне и невербалне комуникације у складу са 
специфичностима језика који учи, као и да настави, у оквиру формалног образовања и самостално, учење другог и трећег 
страног језика. 

7. Оспособљавање ученика/ученице да упозна језик струке у оноликој мери која му/јој омогућава да користи страни језик у 
писаном и усменом облику ради вођења пословне комуникације, праћења новина у струци и ширењу пословних веза. 

 
Нивои општих и појединачних постигнућа дефинисани су према Заједничком европском референтном оквиру за живе језике. 
- До краја четвртог разреда гимназије ученик/ученица треба да савлада први страни језик до нивоа Б1+, односно Б2 уколико се ради о енглеском језику, а други 
страни језик до нивоа А2+, односно Б1 уколико се ради о енглеском језику. 
- До краја четворогодишње средње стручне школе ученик/ученица треба да савлада први страни језик до нивоа Б1, а други страни језик до нивоа А2+. Такође, до 
краја четворогодишње средње стручне школе ученик/ученица треба да савлада основне аспекте језика струке (терминологија и регистар). 
- До краја трогодишње средње стручне школе ученик/ученица треба да савлада први страни језик до нивоа А2+, а други страни језик до нивоа А2. Такође, 
ученик/ученица трогодишње средње стручне школе треба да савлада и неке основне аспекте језика струке (терминологија и регистар)  

ИСТИЧЕМО ДА ЋЕ СТЕПЕН ПОСТИГНУЋА ПО ЈЕЗИЧКИМ ВЕШТИНАМА ВАРИРАТИ, ОДНОСНО ДА ЋЕ РЕЦЕПТИВНЕ ВЕШТИНЕ (РАЗУМЕВАЊЕ 
ГОВОРА И ЧИТАЊЕ) БИТИ НА ПРЕДВИЂЕНОМ НИВОУ, ДОК СЕ ЗА ПРОДУКТИВНЕ ВЕШТИНЕ (ГОВОР, ИНТЕРАКЦИЈА, МЕДИЈАЦИЈА И 
ПИСАЊЕ) МОЖЕ ОЧЕКИВАТИ ДА БУДУ ЗА ЈЕДАН НИВО НИЖЕ (на пример, Б1+ рецептивно, Б1 продуктивно; Б2 рецептивно, Б1+ продуктивно; А2+ 
рецептивно, А2 продуктивно, итд.)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЦИЉ ИСХОДИ ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 
ПРОГРАМА 

РАЗУМЕВАЊЕ 
ГОВОРА 

 
Оспособљавање 
ученика за 
разумевање усменог 
говора 

• разуме и реагује на одговарајући начин на усмене поруке 
у вези са активностима на часу (говор наставника и 
другова, аудио и aудио-визуелни материјали у настави) 

• разуме једноставне фразе и реченице настале у 
спонтаној интеракцији уз отежавајуће околности 
природне комуникације (бука на улици, телефонски 
разговори, интервју лицем у лице, телефонским путем 
или путем скајпа итд.) 

• ослањајући се на општа знања и искуства, реконструише 
непознато на основу контекста и памти, репродукује и 
контекстуализује кључне елементе поруке 

• после првог слушања одређеног непознатог усменог 
текста (приближног трајања 4-5 минута у зависности од 
степена познавања теме и контекста) постави хипотезе у 
вези са: 
o врстом усменог текста који слуша, нпр. објава 

преко разгласа, интервју, рекламе и друго 
o бројем саговорника, њиховим статусом и намерама 
o општим садржајем датог усменог текста 

усмеравајући пажњу на релевантне језичке и 
нејезичке елементе (кључене речи, интонацију и 
др.) 

• после другог и по потреби наредних слушања (у 
зависности од тежине текста и налога за слушање): 
o провери првобитно постављене хипотезе које се 

односе на врсту и садржај усменог текста, на статус, 
намере и међусобне односе саговорника 

o разуме најбитније елементе садржаја усменог текста 
у зависности од циља слушања 

o увиђа које елементе није у потпуности разумео и у 
вези са њима тражи додатна обавештења 

o разуме општи садржај кратких, прилагођених 
текстова стручне садржине 

 
ОПШТЕ ТЕМЕ 
 
• Свакодневни живот (организација времена, послова, 
слободно време)  

• Храна и здравље ( навике у исхрани, карактеристична 
јела и пића у земљама света ) 

• Познати градови и њихове знаменитости, региони у 
матичним земљама 

• Спортови и позната спортска такмичења 
• Живот и дела славних људи 
• ХХ века (из света науке, културе, спорта, музике ) 
• Медији (штампа, телевизија, интернет) 
• Интересантне животне приче и догађаји 
• Свет компјутера (распрострањеност, примена, корист и 
негативне стране) 

 
СТРУЧНЕ ТЕМЕ 
• Материјали, средства, сировине, производи  из домена 
струке 

• Алати, машине, уређаји, прибор, инструменти, средства 
релевантна за струку 

• Занимања, описи послова и хијерархија у домену струке 
• Припрема, производња и  контрола производног процеса  
• Читање, праћење и вођење прописане документација у 
домену струке 

• Мере заштите и очувања радне и животне средине 
• Праћење новина у области струке 
• Пословна комуникација у писаном и усменом облику на 
страном језику (телефонирање, уговарање састанака, 
потврђивање или одбијање термина, конкурисање и др.) 

 
 
КОМУНИКАТИВНЕ ФУНКЦИЈЕ 
• Представљање себе и других 
• Поздрављање (састајање, растанак; формално, 
неформално, специфично по регионима) 

• Идентификација и именовање особа, објеката, боја, 
бројева итд.) 

• Давање једноставних упутстава и команди 
• Изражавање молби и захвалности 
• Изражавање извињења 
• Изражавање потврде и негирање 
• Изражавање допадања и недопадања 
• Изражавање физичких сензација и потреба 

Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће 
облике наставе: 
• комуникативна настава страних 
језика уз примену техника рада у 
групама и паровима, додатних 
средстава у настави (АВ 
материјали, ИТ, игре, аутентични 
материјали, итд.), као и уз 
примену принципа наставе по 
задацима (task-based language 
teaching; enseñanza por tareas, 
handlungsorientierter FSU) 

 
Место реализације наставе 
• Настава се реализује у учионици 
или одговарајућем кабинету 

 
Препоруке за реализацију 
наставе 
 
• слушање и реаговање на налоге 
и/или задатке у вези са текстом 
који чита наставник или који 
ученици чују са звучих записа  

• рад у паровима, малим и великим 
групама (мини-дијалози, игра по 
уогама, симулације,  итд.) 

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

• дебате и дискусије примерене 
узрасту (Н.Б. дебате 
представљају унапред 
припремљене аргументоване 
монологе са ограниченим 
трајањем, док су дискусије 
спонтаније и неприпремљене 
интеракције на одређену тему) 

• решавање «текућих проблема» у 
разреду, тј. договори и мини-
пројекти 

• обимнији пројекти који се раде у 
учионици и ван ње у трајању од 
неколико недеља до читавог 

ПИСАЊЕ 
Оспособљавање 
ученика за писање 
краћих текстова 
различитог садржаја 
 

• напише повезане реченице о неким свакодневним 
аспектима из свог окружења 

• напише краћи извештај, опис неког догађаја или резиме 
предходних дешавања или активности из личног 
искуства користећи свакодневне речи и фразе 
прилагођене комуникативној ситуацији 

• напише једноставне повезане реченице о породици, свом 
окружењу и интересовањима 

• напише веома кратке формалне и неформалне текстове 
(до 80 речи) користећи стандардне и конвенционалне 
формуле писаног изражавања (писмо, обавештење, 
порука) 

• напише кратке и једноставне белешке у вези са 



тренутним потребама и плановима (списак за куповину, 
поруке, списак обавеза, записник)  

• пише електронске поруке, СМС поруке, учествује у 
дискусијама на блогу или форуму 

• Исказивање просторних и временских односа 
• Давање и тражење информација и обавештења 
• Описивање и упоређивање лица и предмета 
• Изрицање забране и реаговање на забрану 
• Изражавање припадања и поседовања 
• Скретање пажње 
• Тражење мишљења и изражавање слагања и неслагања 
• Тражење и давање дозволе 
• Исказивање честитки 
• Исказивање препоруке 
• Изражавање хитности и обавезности 
• Исказивање сумње и несигурности 
 
ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ 
У првом разреду средње школе уводи се мало нових 
граматичких садржаја имајући у виду потребу да се знања 
и вештине ученика, стечени у основној школи: 
• освесте и систематизују, тако да представљају чврсту 
основу за даље учење  

• утврде и аутоматизују, тако да их ученици спонтано, и 
без већих грешака (које би довеле до забуне или 
онемогућиле споразумевање), рецептивно и продуктивно 
користе у комуникацији 

 
Именице 

властите и  заједничке (у облицима једнине  и множине: 
Bild – Bilder, Kopf – Köpfe, Frau – Frauen), са 
одговарајућим родом  
изведене суфиксацијом: Faulheit, Bildung 
изведене префиксацијом: Ausbildung 
сложенице: Sommerferien, Jugendliebe, Tomatensuppe 
Придеви   
изведени суфиксацијом од глагола и именица:   fehlerfrei, 
liebevoll, sprachlos, trinkbar 
сложени: steinreich 
Придевска промена  – јака, слаба, мешовита 
Компаратив и суперлатив (правилна творба и главни 
изузеци:  groß – größer, teuer – teurer)   
Придеви са предлозима: zufrieden mit, reich an  
Члан:  

одређени (der, die, das), неодређени (ein, eine), нулти, 
присвојни (mein, dein), показни (dieser, jener), негациони 
(kein, keine), неодређени (mancher, solcher, einige). 
Употреба члана у номинативу (субјект), акузативу и 
дативу (директни и индиректни објекат), партитивном 

полугодишта уз конкретно 
видљиве и мерљиве производе и 
резултате  

• развијање језичких вештина у 
домену језика струке, 
примењивањем  истих стратегија 
учења као и код општег језика и 
користећи  аутентичне или 
адаптиране стручне текстове 
(писане или усмене) прилагођене 
узрасту, нивоу знања  језика и 
познавању струке 

• у првом разреду заступљени су 
граматички садржаји који су већ 
обрађивани у основној школи, 
посебно они предвиђени у 
материјалима који описују нивое 
А1 и А2  на основу дескриптора 
Заједничког европског оквира за 
живе језике   

• граматичка грађа предвиђена 
Програмом за први разред 
средње школе добија свој смисао 
тек када се доведе у везу са 
датим комуникатив-ним 
функцијама и темама, и то у 
склопу језичких активности 
разумевања (усменог) говора и 
писаног текста, усменог и 
писменог изражавања и 
медијације; полазиште за 
посматрање и увежбавање 
језичких законитости  јесу 
усмени и писани текстови 
различитих врста, дужине и 
степена тежине; користе се, 
такође, изоловани искази, под 
условом да су 
контекстуализовани и да имају 
комуникативну вредност  

• У I разреду планира се израда 
два писмена задатка. 
 

 

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

 

• усклађује интонацију, ритам и висину гласа са 
сопственом комуникативном намером и са степеном 
формалности говорне ситуације  

• користи циљни језик као језик комуникације у учионици 
како са наставником тако и са осталим ученицима и 
ученицама (радећи у пару, групи или пленуму) 

• поред информација о себи и свом окружењу описује у 
неколико реченица познату радњу, место, доживљај или 
ситуацију у садашњости, прошлости и будућности, 
користећи познате језичке (лексику и морфосинтаксичке 
структуре) и нејезичке (мимика, гестика, прозодија) 
елементе  

• саопштава и интерпретира у неколико реченица садржај 
писаних, илустрованих и усмених текстова на теме 
предвиђене наставним програмом, користећи познате 
језичке елементе (лексику и морфосинтаксичке 
структуре) 

• у неколико реченица даје своје мишљење и изражава 
ставове (допадање/недопадање итд.), користећи познате 
језичке елементе  

• ступа у кратке разговоре, под условом да саговорник, по 
потреби, сарађује 

• води рутинске дијалоге без напора, размењује мисли и 
информације у вези са својим окружењем и породицом у 
свакодневним ситуацијама 

• са припремом или без ње укратко представља резултате 
самосталног истраживања  рада на одређену тему у пару 
или групи  

• интерпретира тематски прилагођене песме, рецитације и 
скечеве. 

РАЗУМЕВАЊЕ 
ПИСАНОГ 
ТЕКСТА 

Оспособљавање 
ученика за 
функционално 
читање и разумевање 
различитих, узрасно и 
садржајно 
примерених врста 
текстова ради 
информисања, 
извршавања 
упутстава и 

• разуме краће текстове (дужине до 120 речи) о 
конкретним, блиским и свакодневним темама, 
ослањајући се на препознавање имена, фреквентних 
интернационализама, позјамљеница и познатих речи и 
фраза из других страних језика  

• разуме општи садржај кратких аутентичних, 
адаптираних и уџбеничких текстова у којима 
преовлађују познате речи и изрази 

• разуме обавештења и упозорења на јавним местима 
(знаци, натписи за оријентацију, плакати, електрични и 
други натписи) 

• разуме краћу личну поруку упућену у сврху 
креспонденције – разгледницу, писмо, смс или неку 



остварења естетског 
доживљаја (читање 
ради личног 
задовољства) 

другу електронску поруку, електронско писмо  
• разуме општи садржај и основну поруку – обавештење 
из краћег информативног текста: новинске вести, 
репортаже, интервјуа, графикона, статистике (глобално 
разумевање) 

• пронађе, издвоји и разуме одређену релеватну или 
тражену информацију унутар препознатљиве и 
специфичне врсте текста који садржи већи број 
различитих информација  – нпр. временску прогнозу за 
одређено подручје, податке у малим огласима, 
проспектима, брошурама, јеловнику, реду вожње, плану 
града, ТВ програму и сл. (селективно разумевање) 

• разуме кратка и једноставна упутства и савете о начину 
понашања, употреби одређених предмета и апарата  
уколико су писана једноставним језиком и/или праћена 
одређеним визуелним елементима (детаљно разумевање) 

• разуме кратке литерарне форме уколико садрже 
свакодневне и већим делом познате речи, фразе и изразе 
– конкретну поезију, ангегдоте, стрипове (естетско 
читање) 

генитиву (die Hälfte des Lebens), посесивном генитиву (die 
Mutter meiner Mutter) 

Бројеви: основни и редни (der siebte erste; am siebten 
ersten) 

Предлози  

са акузативом (Ich bin gegen dich), са дативом (Sie arbeitet 
bei einem Zahnarzt). Предлози са дативом или акузатвиом 
(Er ist in der Schule. Sie kommt in die Schule).  

Глаголи  

(глаголска времена: презент, претерит модалних, 
помоћних, слабих и нафреквентнијих јаких глагола, 
перфект слабих и  јаких глагола, футур).  Глаголи са 
предлозима (warten auf, sich interessieren für). Конјуктив у 
функцији изражавања жеље (Ich hätte gern... Ich 
möchte...Ich würde gern ...) 

Везници и везнички изрази:  

und, oder, aber; weil, wenn, als, während, bis, bowohl; weder 
… noch 

Личне заменице у номинативу, дативу и акузативу 

Прилози за време (gestern), место (nebenan), начин (allein), 
количину (viel, wenig) 

Реченице 

Изјавне реченице, упитне реченице; независне и зависно-
сложене реченице   

Ред речи у реченици  

 

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

• у оквиру поља свог интересовања, знања и искуства, 
препозна и разуме  сличности и разлике у погледу 
навика (вербална и невербална комуника-ција), обичаја, 
менталитета и институција које постоје између наше 
земље и земаља чији језик учи 

• препозна и разуме најчешће присутне културне моделе 
свакодневног живота земље и земаља чији језик учи 

• препозна и адекватно реагује на формалност говорне 
ситуације 

• адекватно користи најфреквентије  стилове и регистре у 
вези са знањима из страног језика, али и из осталих 
области школских знања и животних искустава 

• адекватно реагује на прагматичке функције говорних 
чинова у циљном језику различите од оних у Л1 (степен 
форманости, љубазности, као и паралингвистичка 
средства: гест, мимика, просторни односи међу 
говорницима, итд.) 

• учествује у свим видовима модерне комуникације 
(електронске поруке, СМС поруке, дискусије на блогу 
или форуму, дрштвене мреже) 

• користи све досад наведене стратегије развоја 
комуникативних компетенција примењујући језик 
струке у складу са нивоом знања језика и потребама  
 

 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 

- матерњи језик, историја, историја уметности, социологија, филозофија, музичко и ликовно образовање, информатика 



  Назив 
предмета: 

СТРАНИ ЈЕЗИК – РУСКИ ЈЕЗИК (девета година учења) 

Годишњи 
фонд часова: 

74 

Разред: Први разред 

Циљеви 
предмета: 

 
1. Овладавање комуникативним вештинама и развијање способности и метода учења страног језика; 
2. Развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова; 
3. Развијање општих и специфичних стратегија учења и критичког мишљења; 
4. Развијање способности за самостално, аутономно учење, тражење, селекцију и синтезу информација до којих се долази кроз самосталан рад и 

претраживање изворника различитог типа (писани и електронски извори, самостална истраживања на терену, интервјуи, итд.); 
5. Стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости и 

навикавање на отвореност у комуникацији, стицање свести и сазнања о функционисању страног и матерњег језика; 
6. Усвајање знања из страног језика која ће ученику/ученици омогућити да се у усменој и писаној комуникацији компетентно и самосвесно споразумева са 

људима из других земаља, усвоји норме вербалне и невербалне комуникације у складу са специфичностима језика који учи, као и да настави, у оквиру 
формалног образовања и самостално, учење другог и трећег страног језика. 

7. Оспособљавање ученика/ученице да упозна језик струке у оноликој мери која му/јој омогућава да користи страни језик у писаном и усменом облику ради 
вођења пословне комуникације, праћења новина у струци и ширењу пословних веза. 

 
Нивои општих и појединачних постигнућа дефинисани су према Заједничком европском референтном оквиру за живе језике. 
- До краја четвртог разреда гимназије ученик/ученица треба да савлада први страни језик до нивоа Б1+, односно Б2 уколико се ради о енглеском језику, а други 
страни језик до нивоа А2+, односно Б1 уколико се ради о енглеском језику. 
- До краја четворогодишње средње стручне школе ученик/ученица треба да савлада први страни језик до нивоа Б1, а други страни језик до нивоа А2+. Такође, до 
краја четворогодишње средње стручне школе ученик/ученица треба да савлада основне аспекте језика струке (терминологија и регистар). 
- До краја трогодишње средње стручне школе ученик/ученица треба да савлада први страни језик до нивоа А2+, а други страни језик до нивоа А2. Такође, 
ученик/ученица трогодишње средње стручне школе треба да савлада и неке основне аспекте језика струке (терминологија и регистар)  

ИСТИЧЕМО ДА ЋЕ СТЕПЕН ПОСТИГНУЋА ПО ЈЕЗИЧКИМ ВЕШТИНАМА ВАРИРАТИ, ОДНОСНО ДА ЋЕ РЕЦЕПТИВНЕ ВЕШТИНЕ (РАЗУМЕВАЊЕ 
ГОВОРА И ЧИТАЊЕ) БИТИ НА ПРЕДВИЂЕНОМ НИВОУ, ДОК СЕ ЗА ПРОДУКТИВНЕ ВЕШТИНЕ (ГОВОР, ИНТЕРАКЦИЈА, МЕДИЈАЦИЈА И 
ПИСАЊЕ) МОЖЕ ОЧЕКИВАТИ ДА БУДУ ЗА ЈЕДАН НИВО НИЖЕ (на пример, Б1+ рецептивно, Б1 продуктивно; Б2 рецептивно, Б1+ продуктивно; А2+ 
рецептивно, А2 продуктивно, итд.)

 
 



 

ЦИЉ ИСХОДИ ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 
ПРОГРАМА 

РАЗУМЕВАЊЕ 
ГОВОРА 
 
Оспособљавање 
ученика за 
разумевање усменог 
говора 

• разуме и реагује на одговарајући начин на усмене 
поруке у вези са активностима на часу (говор 
настав-ника и другова, аудио и визуелни материјали 
у настави), спонтано учествујући у интеракцији са 
наставником и другим ученицима 

• разуме фреквентне фразе и реченице настале у 
спонтаној интер-акцији уз отежавајуће околности 
природне комуникације (бука на улици, телефонски 
разговори, интервју лицем у лице, телефонским 
путем или путем скајпа итд.) 

• ослањајући се на општа знања и искуства, 
реконструише непознато на основу контекста и 
памти, репродукује и контекстуализује битне 
елементе поруке 

• после првог слушања одређеног непознатог усменог 
текста (приближног трајања 5-7 минута у зависности 
од степена познавања теме и контекста) постави 
хипотезе у вези са: 

• врстом усменог текста који слуша, нпр. поруку на 
телефонској секретарици, метеоролошки извештај 
на радију и телевизији, разговори у продавници и 
друго 

• бројем саговорника, њиховим статусом и намерама 
• општим садржајем датог усменог текста  
усмеравајући пажњу на реле-вантне језичке и 
нејезичке елементе 

• после другог и по потреби наредних слушања 
(уколико је у питању аудио или аудио-визуелни 
запис): 

• -  провери првобитно постављене хипотезе које се 
односе на врсту и садржај усменог текста, на статус, 
намере и међусобне односе саговорника 

•       -  разуме битне елементе садржаја усменог текста 
у зависности од циља слушања 

• елементе које није у потпуности разумео покушава 
да схвати примењујући стратегије адекватне 
ситуацији у којој се налази и проверава исправност 
својих закључака 

• разуме општи садржај прилагођених текстова 
стручне садржине 

• реконструише непознато на основу контекста и да 
запамти, репродукује и контекстуализује у складу са 
општим знањима и искуствима кључне елементе 
поруке 

ОПШТЕ ТЕМЕ 
• Генерацијске разлике и однос међу различитим генерацијама, 
вршњачке групе 

• Свет рада, перспективе, образовни системи 
• Култура и медији (манифестације, штампа, друштвене 
мреже) 

• Туристичке дестинације, национални паркови и еколошки 
пројекти 

• Познате личности из политичког и културуног живота 
• Европа и суживот у Европи 
• Регионалне специфичности језика (дијалекти, наречја) 
 
СТРУЧНЕ ТЕМЕ 
 
• Материјали, средства, сировине, производи  из домена струке 
• Алати, машине, уређаји, прибор, инструменти, средства 
релевантна за струку 

• Занимања , описи послова и хијерархија у домену струке 
• Припрема, производња и 
• контрола производног/радног  процеса  
• Читање, праћење и вођење прописане документација у 
домену струке 

• Мере заштите и очувања радне и животне средине 
• Праћење новина у области струке 
• Пословна комуникација у писменом и усменом облику на 
страном језику (телефонирање, уговарање састанака, 
потврђивање или одбијање термина, конкурисање и др.) 

 
 
КОМУНИКАТИВНЕ ФУНКЦИЈЕ 
• Представљање себе и других 
• Поздрављање (састајање, растанак; формално, неформално, 
специфично по регионима) 

• Идентификација и именовање особа, објеката, боја, бројева 
итд.) 

• Давање једноставних упутстава и команди 
• Изражавање молби и захвалности 
• Изражавање извињења 
• Изражавање потврде и негирање 
• Изражавање допадања и недопадања 
• Изражавање физичких сензација и потреба 
• Исказивање просторних и временских односа 
• Давање и тражење информација и обавештења 

Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће 
облике наставе: 
• комуникативна настава страних 
језика уз примену техника рада у 
групама и паровима, додатних 
средстава у настави (АВ 
материјали, ИТ, игре, аутентични 
материјали, итд.), као и уз 
примену принципа наставе по 
задацима (task-based language 
teaching; enseñanza por tareas, 
handlungsorientierter FSU) 

 
Место реализације наставе 
• Настава се реализује у учионици 
или одговарајућем кабинету 

 
Препоруке за реализацију 
наставе 
 
• слушање и реаговање на налоге 
и/или задатке у вези са текстом 
који чита наставник или који 
ученици чују са звучих записа  

• рад у паровима, малим и великим 
групама (мини-дијалози, игра по 
уогама, симулације,  итд.) 

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

• дебате и дискусије примерене 
узрасту (Н.Б. дебате 
представљају унапред 
припремљене аргументоване 
монологе са ограниченим 
трајањем, док су дискусије 
спонтаније и неприпремљене 
интеракције на одређену тему) 

• решавање «текућих проблема» у 
разреду, тј. договори и мини-
пројекти 

• обимнији пројекти који се раде у 



РАЗУМЕВАЊЕ 
ПРОЧИТАНОГ  
 
Оспособљавање 
ученика за 
самостално читање и 
разумевање 
различитих, узрасно и 
садржајно 
примерених врста 
текстова (читањем у 
себи) у сврху 
информисања, 
стицања критичког 
става и остварења 
естетског доживљаја   
 

• разликује најучесталије врсте текстова, упознат је са 
њиховом стандардном структуром  и разуме њихову 
сврху и намеру  

• разуме краће текстове о конкретним и свакодневним 
темама у којима се појављују уобичајене речи, 
изрази, фразе и формулације 

• разуме краће стручне текстове  у којима се 
појављују уобичајене речи, изрази, фразе и 
формулације  

• разуме текстове утемељене на чињеницама, везане 
за домене његових општих интересовања  

• уме да у тексту о познатој теми пронађе, издвоји и 
разуме суштинску информацију/суштинске 
информације   

• разуме општи садржај, основну поруку и релевантне 
делове информативних текстова, разуме описе 
осећања, жеља, потреба у личним писмима и 
порукама (писмима, електронској кореспонденцији, 
смс-порукама) 

• разуме једноставна упутсва и саветодавне текстове 
уколико су писана јасним језиком, без великог броја 
стручних израза и/или праћена употребом визуелних 
елемената 

• разуме обавештења и упозорења на јавним местима 
• разуме краће литерарне форме у којима доминира 
конкретна, фреквентна и позната лексика (конкретна 
поезија, кратке приче, анегдоте, скечеви, хумореске, 
стрипови) 
 

• Описивање и упоређивање лица и предмета 
• Изрицање забране и реаговање на забрану 
• Изражавање припадања и поседовања 
• Скретање пажње 
• Тражење мишљења и изражавање слагања и неслагања 
• Тражење и давање дозволе 
• Исказивање честитки 
• Исказивање препоруке 
• Изражавање хитности и обавезности 
• Исказивање сумње и несигурности 
 
ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ 
 
У првом разреду средње школе уводи се мало нових 
граматичких садржаја имајући у виду потребу да се знања и 
вештине ученика, стечени у основној школи:  
- освесте и систематизују, тако да представљају чврсту основу 
за даље учење;   
- утврде и аутоматизују, тако да их ученици спонтано, и без 
већих грешака (које би довеле до забуне или онемогућиле 
споразумевање), рецептивно и продуктивно користе у 
комуникацији. 
 

 
Реченица 
Однос реченица у сложеној реченици: независно сложене и 
зависно сложене реченице (саставне, раставне; субјекатске, 
предикатске, објекатске, временске итд.) 
Управни и неуправни говор   
 
Фонетско-фонолошки садржаји и прозодија 
Обнављање и систематизација               правила изговора и 
бележења                акцентованих и редукованих  
самогласника о, а, е, я  
Обележја сугласничког и               самогласничког система 
руског               језика: изговор гласова који се               бележе 
словима ж, ш, ч, щ, л;                    изговор и бележење парних  
тврдих и меких, звучних и                    безвучних сугласника 
Изговор гласова у групама чт, сч, зч, сш, зш, вств, стн, лнц, 
здн; изговор и бележење сугласничких група – асимилација 
сугласника по звучности Основни типови интонационих  
конструкција (ИК1, ИК2, ИК3)                        у оквиру просте и 
сложене                        реченице  
Интонација изјавне и упитне реченице са упитном речју и без 
ње       
 
Именице  

учионици и ван ње у трајању од 
неколико недеља до читавог 
полугодишта уз конкретно 
видљиве и мерљиве производе и 
резултате  

• развијање језичких вештина у 
домену језика струке, 
примењивањем  истих стратегија 
учења као и код општег језика и 
користећи  аутентичне или 
адаптиране стручне текстове 
(писане или усмене) прилагођене 
узрасту, нивоу знања                     
језика и познавању струке 

• у првом разреду заступљени су 
граматички садржаји који су већ 
обрађивани у основној школи, 
посебно они предвиђени у 
материјалима који описују нивое 
А1 и А2  на основу дескриптора 
Заједничког европског оквира за 
живе језике   

• граматичка грађа предвиђена 
Програмом за први разред 
средње школе добија свој смисао 
тек када се доведе у везу са 
датим комуникатив-ним 
функцијама и темама, и то у 
склопу језичких активности 
разумевања (усменог) говора и 
писаног текста, усменог и 
писменог изражавања и 
медијације; полазиште за 
посматрање и увежбавање 
језичких законитости  јесу 
усмени и писани текстови 
различитих врста, дужине и 
степена тежине; користе се, 
такође, изоловани искази, под 
условом да су 
контекстуализовани и да имају 
комуникативну вредност  

• У I разреду планира се израда 
два писмена задатка. 

 

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

• Прилагођавајући свој говор комуникативној 
ситуацији, у временском трајању од три до пет 
минута, на структурисани начин 

• користи циљни језик као језик комуникације у 
учионици како са наставником тако и са осталим 
ученицима радећи у пару, групи или пленуму 

• течно говори о себи и свом окружењу, о догађајима 
у садашњости, прошлости и будућности у свом 
окружењу и изван њега 

• изрази своје утиске, осећања и аргументовано 
мишљење и ставове у вези са програмом 
предвиђеним темама 

• води рутинске дијалоге без већег напора, под 
условом да саговорник сарађује, поставља питања, 
одговара, размењује мишљење  о темама везаним за 
свакодневницу и интересовања 

• опише догађаје, саопшти садржај неке књиге или 
филма преносећи своје утиске и мишљења



• изложи унапред припремљену краћу презентацију 
на одређену тему (из домена личног интересовања 
или струке) 

• истакне значај одређених исказа пригодном 
гестиком и мимиком или наглашавањем и 
интонацијом 

Варијанте различитих наставака: локатив на – у: о береге/на 
берегу, о лесе/в лесу, о крае/на краю; номинатив множине на – 
а, -я, -ья, -е: города, учителя, деревья, граждане  
Именице којима се означавају професије људи, њихова 
национална и                  територијална припадност  
Промена именица на -ия, -ие, -мя:  история, здание, время 
Основно значење и функција                појединих падежа 
Именице pluralia tantum: каникулы, сумерки, очки, Балканы  
(рецептивно).  
Непроменљиве именице: кино, кофе, метро, кафе 
(рецептивно) 
Руска презимена на -ов, -ев: Петров, Фадеев и сл. 
Обнављање и систематизација                основних именичких 
промена  
 
Заменице 
Одричне заменице: никто, ничто, ничей, никакой 
Неодређене заменице: кто-то, что-то, кто-нибудь, что-
нибудь, некто, нечто, некоторый 
  
Придеви    
Поређење придева: компаратив придева типа: старший, 
младший; прост облик                 суперлатива: ближайший, 
ростейший, худший  
Присвојни придеви на -ов, -ев, -ин, 
-ский: братов, Игорев, мамин, пушкинский  
Придеви за означавање простора и времена: сегодняшний, 
здешний 
Рекција придева: уочавање разлика између руског и матерњег 
језика: больной чем, готовый к чему, способный к чему и сл. 
 
Бројеви  
Принципи промене основних бројева: 1, 2, 3, 4, 5 – 20 и 30, 40, 
90, 100, 500-900, 1000 и њихова употреба у најчешћим  
структурама за исказивање количине и времена с предлозима: 
с – до, с – по, от – до, к итд.  
Редни бројеви: первый, второй, пятый,                 десятый  
Исказивање времена на сату у разговорном и  службеном стилу 
Слагање броја и именице: один дом, два (три, четыре) дома, 
пять домов; одна парта, две (три, четыре) парты, пять   
парт; один год, два (три, четыре) года, пять лет  
Спојеви са именицом год у  конструкцијама: два, три... года 
тому назад, пять, шесть... лет тому назад, за десять лет и 
сл. 
Четири рачунске радње (рецептивно)   
  
Глаголи 
Најчешће алтернације основе у презенту и простом будућем 

ПИСАЊЕ 
Оспособљавање 
ученика за писање 
краћих текстова 
различитог садржаја 

• на разложан и једноставан начин пише о 
разноврсним темама из свог подручја интересовања 

• у једноставном и везаном тексту опише осећања и 
реакције 

• опише детаљно неки стварни или измишљени 
догађај или особу  

• води белешке и пише лична писма да би тражио или 
пренео информације од тренутне важности 

• направи краћи резиме на основу 
прочитаних/преслушаних текстова  о блиским 
темама, о томе напише извештај и изнесе сопствено 
мишљење   

• прими и напише једноставну поруку саопштавајући 
на прегледан начин оно што сматра битним 

• пише краћа формална писма (писма читалаца, 
пријаве за праксе, стипендије или омладинске 
послове, основна пословна коресподенција) и 
попуњава формуларе и упитнике  

• пише електронске поруке, СМС поруке, учествује у 
дискусијама на блогу или форуму, пише краћа 
неформална и формална писма разноврсног садржаја 
(у складу са лексичко-граматичким садржајима 
Програма) 

 
СОЦИОКУЛТУРНА 
КОМПЕТЕНЦИЈА 
 
Стицање и 
овладавање 
социокултурним 
компетенцијама 
неопходним за 
писмену и усмену 
употребу језика 

• у оквиру поља свог интересовања, знања и искуства, 
препозна и разуме  сличности и разлике у погледу 
навика (вербална и невербална комуникација), 
обичаја, менталитета и институција које постоје 
између наше земље и земаља чији језик учи 

• препозна и разуме најчешће присутне културне 
моделе свакодневног живота земље и земаља чији 
језик учи 

• препозна и адекватно реагује на формалност говорне 
ситуације 

• адекватно користи најфреквентије  стилове и 
регистре у вези са знањима из страног језика, али и 
из осталих области школских знања и животних 
искустава 

• адекватно реагује на прагматичке функције 
говорних чинова у циљном језику различите од оних 
у Л1 (степен формалности, љубазности, као и 



паралингвистичка средства: гест, мимика, просторни 
односи међу говорницима, итд.) 

• учествује у свим видовима модерне комуникације 
(електронске поруке, смс поруке, дискусије на блогу 
или форуму, дрштвене мреже) 
 

времену. Творба вида помоћу префикса, суфикса и основе 
Основни појмови о значењу и употреби глаголског вида и 
система глаголских времена: Анна (Вова) читает… вчера  
читала Вера (вчера читал Дима)... завтра будет читать Мила 
(Толя)...я прочитала (я прочитал)... я прочитаю...ты 
прочитаешь   
Потенцијал – грађење и употреба  
Глаголи кретања: кретање у одређеном правцу, неодређено 
кретање и кретање у оба правца; обнављање и активирање 
глагола кретања обрађених у основној школи: идти – ходить, 
ехать – ездить, бежать – бегать, плыть – плавать, лететь – 
летать, нести – носить, вести – водить, везти – возить; 
рецептивно усвајање нових (мање фреквентних) глагола 
кретања: гнать – гонять, ползти – ползать, катить – 
катать, тащить – таскать   
Употреба глагола кретања идти, ходить у пренесеним 
значењима: снег идёт; дождь идёт; часы идут; костюм тебе 
идёт; идёт интересный фильм; часы хорошо ходят и сл.     
Исказивање заповести: Читай (читайте) вслух! Дай мне игу! 
Давайте повторим! Подумайте об этом! Сядьте! Пошли! 
Смотри не опоздай! По газонам не ходить! К вечеру вы это 
напишите! 
Глаголски прилози (рецептивно) 
Рекција глагола: уочавање разлика између руског и матерњег 
језика: поздравить кого с чем, поблагодарить                кого за 
что, пожертвовать кем-чем, напоминать о ком-чём, 
интересоваться кем-чем, привыкнуть к чему, следить за кем-
чем итд. 
 
Прилози  
Прилози и прилошке одредбе за место, време, начин, циљ и 
количину. Поређење прилога – грађење и употреба 
 
Предлози  
Најфреквентнији предлози чија се употреба разликује у односу 
на матерњи језик: для с генитивом, из-за с генитивом, у 
одредби одвајања од места и узрока, из-под с генитивом у 
одредби одвајања од места, к с дативом у временској одредби, 
по с дативом у атрибутској, просторној и узрочној одредби и 
сл; предлог с са генитивом и                  инструменталом 
 
Везници   
Најфреквентнији прости везници у независно сложеним и 
зависно сложеним реченицама: а, да, и, но, или, если, пока, 
что, почему, потому, что, так как, перед тем как, несмотря 
на то что итд. 
  
Реченични модели  



Реченичне моделе који су програмом редвиђени и обрађени у 
основној школи неопходно је систематично обнављати и даље 
примењивати у средњој школи у различитим варијацијама и 
комбинацијама. При томе тежити да се уочавају сличности и 
разлике у изражавању истих односа у руском и матерњем 
језику. У овом разреду посебну пажњу треба посветити 
различитим врстама и типовима вежби, пре свега, реченичним 
моделима у потврдном, одричном и упитном облику за 
исказивање следећих односа:  
 
- субјекатско-предикатски односи 
Реченице са именским предикатом         - копуле: быть, стать, 
являться   
Его отец был врачом, а он станет инженером. 
Это утверждение является спорным.  
- одсуство копуле 
Его брат токарь по металу. 
Она сегодня весёлая. 
 Он сильнее всех. 
- објекатски односи 
- са директним објектом 
Мы купили новый учебник. 
Я не получил ответа. 
Ученик не решил задачи. 
- индиректним објектом 
Он их поблагодарил за помощь. 
Я взял эту книгу у товарища.  
Ученики писали о зиме.  
- зависном реченицом 
Брат в письме сообщает, что он летом приедет к нам. 
Олег написал, что в Москве стоит хорошая погода.    
- просторни односи 
Реченице са одредбом 
- израженом прилогом 
Я иду туда (вниз, наверх, внутрь, домой). 
Он остался там (внизу, наверху, внутри). 
- израженом зависним падежом 
Машина появилась из-за угла.  
Саша сидит за первой партой. 
Мы долго гуляли по городу. 
- временски односи  
Реченице са одредбом 
- изражене прилогом 
Саша шёл впереди. 
Книга стоит на полке. 
Я пришёл раньше тебя.  
- израженом зависним падежом 
Они вернулись к вечеру (к шести часам). 



Я сегодня работал с пяти до семи часов. 
Мы дружим с детства. 
- начински односи  
Реченице са одредбом изражене прилогом 
Миша странно ведёт себя. 
Он хорошо говорит по-русски. 
Он пишет более красиво, чем ты. 
Она поёт красивее всех. 
- узрочни односи 
Реченице са одредбом израженом зависним падежом 
Он не приехал в срок по болезни. 
Я опоздал на урок из-за тебя.  
Несмотря на плохую погоду мы пошли гулять.  
- атрибутивни односи 
Реченице са атрибутом 
- у суперлативу 
А.С.Пушкин является величайшим русским поэтом. 
- у зависном падежу 
Я забыл тетрадь по русскому языку. 
Это мой товарищ по школе.  
 
Ортографија 
Подела речи на слогове  
Писање великих и малих слова 
Писање префикса 
Интерпункција руске реченице у поређењу с матерњим језиком 
 
Творба речи 
Најчешћи руски префикси и суфикси: без-, бес-, вы-, из-, со-, 
при-, пере-, про-;  -ация, -ение, -ик, -ист, -ка, -онок, -тель,  
-щик    
 
Лексикографија 
Структура двојезичних, пре свега,  школских (дидактичких) 
речника и овладавање техником служења њима.               Вежбе 
за коришћење речника. Налажење општестручнe лексике у 
речнику повезане са општестручном тематиком предвиђеном 
за наставу руског језика у средњим стручним школама   
 

 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 

- матерњи језик, историја, историја уметности, социологија, филозофија, музичко и ликовно образовање, информатика 
 



Назив 
предмета: РУСКИ ЈЕЗИК (пета година учења) 

Годишњи 
фонд часова: 74 

Разред: Први разред  

Циљеви 
предмета: 

 
1. Овладавање комуникативним вештинама и развијање способности и метода учења страног језика; 
2. Развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова; 
3. Развијање општих и специфичних стратегија учења и критичког мишљења; 
4. Развијање способности за самостално, аутономно учење, тражење, селекцију и синтезу информација до којих се долази кроз 

самосталан рад и претраживање изворника различитог типа (писани и електронски извори, самостална истраживања на терену, 
интервјуи, итд.); 

5. Стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу, уз 
уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији, стицање свести и сазнања о функционисању страног и 
матерњег језика; 

6. Усвајање знања из страног језика која ће ученику/ученици омогућити да се у усменој и писаној комуникацији компетентно и 
самосвесно споразумева са људима из других земаља, усвоји норме вербалне и невербалне комуникације у складу са 
специфичностима језика који учи, као и да настави, у оквиру формалног образовања и самостално, учење другог и трећег 
страног језика. 

7. Оспособљавање ученика/ученице да упозна језик струке у оноликој мери која му/јој омогућава да користи страни језик у 
писаном и усменом облику ради вођења пословне комуникације, праћења новина у струци и ширењу пословних веза. 

 
Нивои општих и појединачних постигнућа дефинисани су према Заједничком европском референтном оквиру за живе језике. 
- До краја четвртог разреда гимназије ученик/ученица треба да савлада први страни језик до нивоа Б1+, односно Б2 уколико се ради о енглеском језику, а други 
страни језик до нивоа А2+, односно Б1 уколико се ради о енглеском језику. 
- До краја четворогодишње средње стручне школе ученик/ученица треба да савлада први страни језик до нивоа Б1, а други страни језик до нивоа А2+. Такође, до 
краја четворогодишње средње стручне школе ученик/ученица треба да савлада основне аспекте језика струке (терминологија и регистар). 
- До краја трогодишње средње стручне школе ученик/ученица треба да савлада први страни језик до нивоа А2+, а други страни језик до нивоа А2. Такође, 
ученик/ученица трогодишње средње стручне школе треба да савлада и неке основне аспекте језика струке (терминологија и регистар)  

ИСТИЧЕМО ДА ЋЕ СТЕПЕН ПОСТИГНУЋА ПО ЈЕЗИЧКИМ ВЕШТИНАМА ВАРИРАТИ, ОДНОСНО ДА ЋЕ РЕЦЕПТИВНЕ ВЕШТИНЕ (РАЗУМЕВАЊЕ 
ГОВОРА И ЧИТАЊЕ) БИТИ НА ПРЕДВИЂЕНОМ НИВОУ, ДОК СЕ ЗА ПРОДУКТИВНЕ ВЕШТИНЕ (ГОВОР, ИНТЕРАКЦИЈА, МЕДИЈАЦИЈА И 
ПИСАЊЕ) МОЖЕ ОЧЕКИВАТИ ДА БУДУ ЗА ЈЕДАН НИВО НИЖЕ (на пример, Б1+ рецептивно, Б1 продуктивно; Б2 рецептивно, Б1+ продуктивно; А2+ 
рецептивно, А2 продуктивно, итд.)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЦИЉ ИСХОДИ ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 
ПРОГРАМА 

РАЗУМЕВАЊЕ 
ГОВОРА 
 
Оспособљавање 
ученика за 
разумевање усменог 
говора 

• разуме и реагује на одговарајући начин на усмене 
поруке у вези са активностима на часу (говор 
наставника и другова, аудио и aудио-визуелни 
материјали у настави) 

• разуме једноставне фразе и реченице настале у 
спонтаној интеракцији уз отежавајуће околности 
природне комуникације (бука на улици, телефонски 
разговори, интервју лицем у лице, телефонским 
путем или путем скајпа итд.) 

• ослањајући се на општа знања и искуства, 
реконструише непознато на основу контекста и 
памти, репродукује и контекстуализује кључне 
елементе поруке 

• после првог слушања одређеног непознатог усменог 
текста (приближног трајања 4-5 минута у зависности 
од степена познавања теме и контекста) постави 
хипотезе у вези са: 
o врстом усменог текста који слуша, нпр. објава 

преко разгласа, интервју, рекламе и друго 
o бројем саговорника, њиховим статусом и 

намерама 
o општим садржајем датог усменог текста 

усмеравајући пажњу на релевантне језичке и 
нејезичке елементе (кључене речи, интонацију 
и др.) 

• после другог и по потреби наредних слушања (у 
зависности од тежине текста и налога за слушање): 
o провери првобитно постављене хипотезе које се 

односе на врсту и садржај усменог текста, на 
статус, намере и међусобне односе саговорника 

o разуме најбитније елементе садржаја усменог 
текста у зависности од циља слушања 

o увиђа које елементе није у потпуности разумео 
и у вези са њима тражи додатна обавештења 

o разуме општи садржај кратких, прилагођених 
текстова стручне садржине 

 

 
ОПШТЕ ТЕМЕ 
 
• Свакодневни живот (организација времена, послова, слободно 
време)  

• Храна и здравље ( навике у исхрани, карактеристична јела и 
пића у земљама света ) 

• Познати градови и њихове знаменитости, региони у матичним 
земљама 

• Спортови и позната спортска такмичења 
• Живот и дела славних људи 
• ХХ века (из света науке, културе, спорта, музике ) 
• Медији (штампа, телевизија, интернет) 
• Интересантне животне приче и догађаји 
• Свет компјутера (распрострањеност, примена, корист и 
негативне стране) 

 
СТРУЧНЕ ТЕМЕ 
 
• Материјали, средства, сировине, производи  из домена струке 
• Алати, машине, уређаји, прибор, инструменти, средства 
релевантна за струку 

• Занимања, описи послова и хијерархија у домену струке 
• Припрема, производња и  контрола производног процеса  
• Читање, праћење и вођење прописане документација у домену 
струке 

• Мере заштите и очувања радне и животне средине 
• Праћење новина у области струке 
• Пословна комуникација у писаном и усменом облику на 
страном језику (телефонирање, уговарање састанака, 
потврђивање или одбијање термина, конкурисање и др.) 

 
 
КОМУНИКАТИВНЕ ФУНКЦИЈЕ 
 
• Представљање себе и других 
• Поздрављање (састајање, растанак; формално, неформално, 
специфично по регионима) 

• Идентификација и именовање особа, објеката, боја, бројева 
итд.) 

• Давање једноставних упутстава и команди 
• Изражавање молби и захвалности 
• Изражавање извињења 
• Изражавање потврде и негирање 
• Изражавање допадања и недопадања 

Облици наставе 
Предмет се реализује кроз 
следеће облике наставе: 
• комуникативна настава страних 
језика уз примену техника рада 
у групама и паровима, додатних 
средстава у настави (АВ 
материјали, ИТ, игре, 
аутентични материјали, итд.), 
као и уз примену принципа 
наставе по задацима (task-based 
language teaching; enseñanza por 
tareas, handlungsorientierter FSU) 

 
Место реализације наставе 
• Настава се реализује у 
учионици или одговарајућем 
кабинету 

 
Препоруке за реализацију 
наставе 
 
• слушање и реаговање на налоге 
и/или задатке у вези са текстом 
који чита наставник или који 
ученици чују са звучих записа  

• рад у паровима, малим и 
великим групама (мини-
дијалози, игра по уогама, 
симулације,  итд.) 

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

• дебате и дискусије примерене 
узрасту (Н.Б. дебате 
представљају унапред 
припремљене аргументоване 
монологе са ограниченим 
трајањем, док су дискусије 
спонтаније и неприпремљене 
интеракције на одређену тему) 

• решавање «текућих проблема» 
у разреду, тј. договори и мини-
пројекти 

• обимнији пројекти који се раде 

ПИСАЊЕ 
Оспособљавање 
ученика за писање 
краћих текстова 
различитог садржаја 
 

• напише повезане реченице о неким свакодневним 
аспектима из свог окружења 

• напише краћи извештај, опис неког догађаја или 
резиме предходних дешавања или активности из 
личног искуства користећи свакодневне речи и 
фразе прилагођене комуникативној ситуацији 

• напише једноставне повезане реченице о породици, 
свом окружењу и интересовањима 

• напише веома кратке формалне и неформалне 



текстове (до 80 речи) користећи стандардне и 
конвенционалне формуле писаног изражавања 
(писмо, обавештење, порука) 

• напише кратке и једноставне белешке у вези са 
тренутним потребама и плановима (списак за 
куповину, поруке, списак обавеза, записник)  

• пише електронске поруке, СМС поруке, учествује у 
дискусијама на блогу или форуму 

 

• Изражавање физичких сензација и потреба 
• Исказивање просторних и временских односа 
• Давање и тражење информација и обавештења 
• Описивање и упоређивање лица и предмета 
• Изрицање забране и реаговање на забрану 
• Изражавање припадања и поседовања 
• Скретање пажње 
• Тражење мишљења и изражавање слагања и неслагања 
• Тражење и давање дозволе 
• Исказивање честитки 
• Исказивање препоруке 
• Изражавање хитности и обавезности 
• Исказивање сумње и несигурности 
 
ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ 
 
У првом разреду средње школе уводи се мало нових 
граматичких садржаја имајући у виду потребу да се знања и 
вештине ученика, стечени у основној школи:  
- освесте и систематизују, тако да представљају чврсту основу 
за даље учење;   
- утврде и аутоматизују, тако да их ученици спонтано, и без 
већих грешака (које би довеле до забуне или онемогућиле 
споразумевање), рецептивно и продуктивно користе у 
комуникацији. 

 
Реченица 
Однос реченица у сложеној реченици: независно сложене и 
зависно сложене реченице (саставне, раставне; субјекатске, 
предикатске, објекатске, временске итд.) 
Управни и неуправни говор   
 
Фонетско-фонолошки садржаји и прозодија 
Обнављање и систематизација правила изговора и бележења 
акцентованих и редукованих  самогласника о, а, е, я  
Обележја сугласничког и самогласничког система руског језика: 
изговор гласова који се  бележе словима ж, ш, ч, щ, л;  
изговор и бележење парних тврдих и меких, звучних и 
безвучних сугласника 
Изговор гласова у групама чт, сч, зч, сш, зш, вств, стн, лнц, 
здн; изговор и бележење сугласничких група – асимилација 
сугласника по звучности  
Основни типови интонационих конструкција (ИК1, ИК2, ИК3) у 
оквиру просте и сложене реченице  
Интонација изјавне и упитне реченице са упитном речју и без 
ње       
 
Именице  

у учионици и ван ње у трајању 
од неколико недеља до читавог 
полугодишта уз конкретно 
видљиве и мерљиве производе и 
резултате  

• развијање језичких вештина у 
домену језика струке, 
примењивањем  истих 
стратегија учења као и код 
општег језика и користећи  
аутентичне или адаптиране 
стручне текстове (писане или 
усмене) прилагођене узрасту, 
нивоу знања  језика и 
познавању струке 

• у првом разреду заступљени су 
граматички садржаји који су већ 
обрађивани у основној школи, 
посебно они предвиђени у 
материјалима који описују 
нивое А1 и А2  на основу 
дескриптора Заједничког 
европског оквира за живе језике   

• граматичка грађа предвиђена 
Програмом за први разред 
средње школе добија свој 
смисао тек када се доведе у везу 
са датим комуникатив-ним 
функцијама и темама, и то у 
склопу језичких активности 
разумевања (усменог) говора и 
писаног текста, усменог и 
писменог изражавања и 
медијације; полазиште за 
посматрање и увежбавање 
језичких законитости  јесу 
усмени и писани текстови 
различитих врста, дужине и 
степена тежине; користе се, 
такође, изоловани искази, под 
условом да су 
контекстуализовани и да имају 
комуникативну вредност  

• У I разреду планира се израда 
два писмена задатка. 
 

 

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

• усклађује интонацију, ритам и висину гласа са 
сопственом комуникативном намером и са степеном 
формалности говорне ситуације  

• користи циљни језик као језик комуникације у 
учионици како са наставником тако и са осталим 
ученицима и ученицама (радећи у пару, групи или 
пленуму) 

• поред информација о себи и свом окружењу описује 
у неколико реченица познату радњу, место, 
доживљај или ситуацију у садашњости, прошлости и 
будућности, користећи познате језичке (лексику и 
морфосинтаксичке структуре) и нејезичке (мимика, 
гестика, прозодија) елементе  

• саопштава и интерпретира у неколико реченица 
садржај писаних, илустрованих и усмених текстова 
на теме предвиђене наставним програмом, 
користећи познате језичке елементе (лексику и 
морфосинтаксичке структуре) 

• у неколико реченица даје своје мишљење и изражава 
ставове (допадање/недопадање итд.), користећи 
познате језичке елементе  

• ступа у кратке разговоре, под условом да 
саговорник, по потреби, сарађује 

• води рутинске дијалоге без напора, размењује мисли 
и информације у вези са својим окружењем и 
породицом у свакодневним ситуацијама 

• са припремом или без ње укратко представља 
резултате самосталног истраживања  рада на 
одређену тему у пару или групи  

• интерпретира тематски прилагођене песме, 
рецитације и скечеве. 

 
РАЗУМЕВАЊЕ 
ПИСАНОГ ТЕКСТА 
Оспособљавање 
ученика за 
функционално 
читање и разумевање 
различитих, узрасно и 

• разуме краће текстове (дужине до 120 речи) о 
конкретним, блиским и свакодневним темама, 
ослањајући се на препознавање имена, фреквентних 
интернационализама, позјамљеница и познатих речи 
и фраза из других страних језика  

• разуме општи садржај кратких аутентичних, 



садржајно 
примерених врста 
текстова ради 
информисања, 
извршавања 
упутстава и 
остварења естетског 
доживљаја (читање 
ради личног 
задовољства) 

адаптираних и уџбеничких текстова у којима 
преовлађују познате речи и изрази 

• разуме обавештења и упозорења на јавним местима 
(знаци, натписи за оријентацију, плакати, 
електрични и други натписи) 

• разуме краћу личну поруку упућену у сврху 
креспонденције – разгледницу, писмо, смс или неку 
другу електронску поруку, електронско писмо  

• разуме општи садржај и основну поруку – 
обавештење из краћег информативног текста: 
новинске вести, репортаже, интервјуа, графикона, 
статистике (глобално разумевање) 

• пронађе, издвоји и разуме одређену релеватну или 
тражену информацију унутар препознатљиве и 
специфичне врсте текста који садржи већи број 
различитих информација  – нпр. временску прогнозу 
за одређено подручје, податке у малим огласима, 
проспектима, брошурама, јеловнику, реду вожње, 
плану града, ТВ програму и сл. (селективно 
разумевање) 

• разуме кратка и једноставна упутства и савете о 
начину понашања, употреби одређених предмета и 
апарата  уколико су писана једноставним језиком 
и/или праћена одређеним визуелним елементима 
(детаљно разумевање) 

• разуме кратке литерарне форме уколико садрже 
свакодневне и већим делом познате речи, фразе и 
изразе – конкретну поезију, ангегдоте, стрипове 
(естетско читање) 

Варијанте различитих наставака: локатив на – у: о береге/на 
берегу, о лесе/в лесу, о крае/на краю; номинатив множине на – а, 
-я, -ья, -е: города, учителя, деревья, граждане  
Именице којима се означавају професије људи, њихова 
национална и територијална припадност  
Промена именица на -ия, -ие, -мя:  история, здание, время 
Основно значење и функција појединих падежа 
Именице pluralia tantum: каникулы, сумерки, очки, Балканы  
(рецептивно).  
Непроменљиве именице: кино, кофе, метро, кафе (рецептивно) 
Руска презимена на -ов, -ев: Петров, Фадеев и сл. 
Обнављање и систематизација основних именичких промена  
 
Заменице 
Одричне заменице: никто, ничто, ничей, никакой 
Неодређене заменице: кто-то, что-то, кто-нибудь, что-
нибудь, некто, нечто, некоторый 
  
Придеви    
Поређење придева: компаратив придева типа: старший, 
младший; прост облик суперлатива: ближайший, ростейший, 
худший  
Присвојни придеви на -ов, -ев, -ин, 
-ский: братов, Игорев, мамин, пушкинский  
Придеви за означавање простора и времена: сегодняшний, 
здешний 
Рекција придева: уочавање разлика између руског и матерњег 
језика: больной чем, готовый к чему, способный к чему и сл. 
 
Бројеви  
Принципи промене основних бројева: 1, 2, 3, 4, 5 – 20 и 30, 40, 
90, 100, 500-900, 1000 и њихова употреба у најчешћим  
структурама за исказивање количине и времена с предлозима: с 
– до, с – по, от – до, к итд.  
Редни бројеви: первый, второй, пятый, десятый  
Исказивање времена на сату у разговорном и  службеном стилу 
Слагање броја и именице: один дом, два (три, четыре) дома, 
пять домов; одна парта, две (три, четыре) парты, пять   
парт; один год, два (три, четыре) года, пять лет  
Спојеви са именицом год у  конструкцијама: два, три... года 
тому назад, пять, шесть... лет тому назад, за десять лет и сл. 
Четири рачунске радње (рецептивно)   
  
Глаголи 
Најчешће алтернације основе у презенту и простом будућем 
времену. Творба вида помоћу префикса, суфикса и основе 
Основни појмови о значењу и употреби глаголског вида и 
система глаголских времена: Анна (Вова) читает… вчера  

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

• у оквиру поља свог интересовања, знања и искуства, 
препозна и разуме  сличности и разлике у погледу 
навика (вербална и невербална комуника-ција), 
обичаја, менталитета и институција које постоје 
између наше земље и земаља чији језик учи 

• препозна и разуме најчешће присутне културне 
моделе свакодневног живота земље и земаља чији 
језик учи 

• препозна и адекватно реагује на формалност говорне 
ситуације 

• адекватно користи најфреквентије  стилове и 
регистре у вези са знањима из страног језика, али и 
из осталих области школских знања и животних 
искустава 

• адекватно реагује на прагматичке функције 
говорних чинова у циљном језику различите од оних 
у Л1 (степен форманости, љубазности, као и 
паралингвистичка средства: гест, мимика, просторни 
односи међу говорницима, итд.) 



• учествује у свим видовима модерне комуникације 
(електронске поруке, СМС поруке, дискусије на 
блогу или форуму, дрштвене мреже) 

• користи све досад наведене стратегије развоја 
комуникативних компетенција примењујући језик 
струке у складу са нивоом знања језика и потребама  
 

читала Вера (вчера читал Дима)... завтра будет читать Мила 
(Толя)...я прочитала (я прочитал)... я прочитаю...ты 
прочитаешь   
Потенцијал – грађење и употреба  
Глаголи кретања: кретање у одређеном правцу, неодређено 
кретање и кретање у оба правца; обнављање и активирање 
глагола кретања обрађених у основној школи: идти – ходить, 
ехать – ездить, бежать – бегать, плыть – плавать, лететь – 
летать, нести – носить, вести – водить, везти – возить; 
рецептивно усвајање нових (мање фреквентних) глагола 
кретања: гнать – гонять, ползти – ползать, катить – катать, 
тащить – таскать   
Употреба глагола кретања идти, ходить у пренесеним 
значењима: снег идёт; дождь идёт; часы идут; костюм тебе 
идёт; идёт интересный фильм; часы хорошо ходят и сл.     
Исказивање заповести: Читай (читайте) вслух! Дай мне игу! 
Давайте повторим! Подумайте об этом! Сядьте! Пошли! 
Смотри не опоздай! По газонам не ходить! К вечеру вы это 
напишите! 
Глаголски прилози (рецептивно) 
Рекција глагола: уочавање разлика између руског и матерњег 
језика: поздравить кого с чем, поблагодарить                кого за 
что, пожертвовать кем-чем, напоминать о ком-чём, 
интересоваться кем-чем, привыкнуть к чему, следить за кем-
чем итд. 
 
Прилози  
Прилози и прилошке одредбе за место, време, начин, циљ и 
количину. Поређење прилога – грађење и употреба 
 
Предлози  
Најфреквентнији предлози чија се употреба разликује у односу 
на матерњи језик: для с генитивом, из-за с генитивом, у одредби 
одвајања од места и узрока, из-под с генитивом у одредби 
одвајања од места, к с дативом у временској одредби, по с 
дативом у атрибутској, просторној и узрочној одредби и сл; 
предлог с са генитивом и                  инструменталом 
 
Везници   
Најфреквентнији прости везници у независно сложеним и 
зависно сложеним реченицама: а, да, и, но, или, если, пока, что, 
почему, потому, что, так как, перед тем как, несмотря на то 
что итд. 
  
Реченични модели  
Реченичне моделе који су програмом редвиђени и обрађени у 
основној школи неопходно је систематично обнављати и даље 
примењивати у средњој школи у различитим варијацијама и 



комбинацијама. При томе тежити да се уочавају сличности и 
разлике у изражавању истих односа у руском и матерњем 
језику. У овом разреду посебну пажњу треба посветити 
различитим врстама и типовима вежби, пре свега, реченичним 
моделима у потврдном, одричном и упитном облику за 
исказивање следећих односа:  
 
- субјекатско-предикатски односи 
Реченице са именским предикатом         - копуле: быть, стать, 
являться   
Его отец был врачом, а он станет инженером. 
Это утверждение является спорным.  
- одсуство копуле 
Его брат токарь по металу. 
Она сегодня весёлая. 
 Он сильнее всех. 
- објекатски односи 
- са директним објектом 
Мы купили новый учебник. 
Я не получил ответа. 
Ученик не решил задачи. 
- индиректним објектом 
Он их поблагодарил за помощь. 
Я взял эту книгу у товарища.  
Ученики писали о зиме.  
- зависном реченицом 
Брат в письме сообщает, что он летом приедет к нам. 
Олег написал, что в Москве стоит хорошая погода.    
- просторни односи 
Реченице са одредбом 
- израженом прилогом 
Я иду туда (вниз, наверх, внутрь, домой). 
Он остался там (внизу, наверху, внутри). 
- израженом зависним падежом 
Машина появилась из-за угла.  
Саша сидит за первой партой. 
Мы долго гуляли по городу. 
- временски односи  
Реченице са одредбом 
- изражене прилогом 
Саша шёл впереди. 
Книга стоит на полке. 
Я пришёл раньше тебя.  
- израженом зависним падежом 
Они вернулись к вечеру (к шести часам). 
Я сегодня работал с пяти до семи часов. 
Мы дружим с детства. 
- начински односи  



Реченице са одредбом изражене прилогом 
Миша странно ведёт себя. 
Он хорошо говорит по-русски. 
Он пишет более красиво, чем ты. 
Она поёт красивее всех. 
- узрочни односи 
Реченице са одредбом израженом зависним падежом 
Он не приехал в срок по болезни. 
Я опоздал на урок из-за тебя.  
Несмотря на плохую погоду мы пошли гулять.  
- атрибутивни односи 
Реченице са атрибутом 
- у суперлативу 
А.С.Пушкин является величайшим русским поэтом. 
- у зависном падежу 
Я забыл тетрадь по русскому языку. 
Это мой товарищ по школе.  
 
Ортографија 
Подела речи на слогове  
Писање великих и малих слова 
Писање префикса 
Интерпункција руске реченице у поређењу с матерњим језиком 
 
Творба речи 
Најчешћи руски префикси и суфикси: без-, бес-, вы-, из-, со-, 
при-, пере-, про-;  -ация, -ение, -ик, -ист, -ка, -онок, -тель,  
-щик    
 
Лексикографија 
Структура двојезичних, пре свега,  школских (дидактичких) 
речника и овладавање техником служења њима.               Вежбе 
за коришћење речника. Налажење општестручнe лексике у 
речнику повезане са општестручном тематиком предвиђеном за 
наставу руског језика у средњим стручним школама   
 

 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 

- матерњи језик, историја, историја уметности, социологија, филозофија, музичко и ликовно образовање, информатика 
 



  Назив 
предмета: 

СТРАНИ ЈЕЗИК –ШПАНСКИ ЈЕЗИК (девета година учења) 

Годишњи 
фонд часова: 

74 

Разред: Први разред 

Циљеви 
предмета: 

 
1. Овладавање комуникативним вештинама и развијање способности и метода учења страног језика; 
2. Развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова; 
3. Развијање општих и специфичних стратегија учења и критичког мишљења; 
4. Развијање способности за самостално, аутономно учење, тражење, селекцију и синтезу информација до којих се долази кроз самосталан рад и 

претраживање изворника различитог типа (писани и електронски извори, самостална истраживања на терену, интервјуи, итд.); 
5. Стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости и 

навикавање на отвореност у комуникацији, стицање свести и сазнања о функционисању страног и матерњег језика; 
6. Усвајање знања из страног језика која ће ученику/ученици омогућити да се у усменој и писаној комуникацији компетентно и самосвесно споразумева са 

људима из других земаља, усвоји норме вербалне и невербалне комуникације у складу са специфичностима језика који учи, као и да настави, у оквиру 
формалног образовања и самостално, учење другог и трећег страног језика. 

7. Оспособљавање ученика/ученице да упозна језик струке у оноликој мери која му/јој омогућава да користи страни језик у писаном и усменом облику ради 
вођења пословне комуникације, праћења новина у струци и ширењу пословних веза. 

 
Нивои општих и појединачних постигнућа дефинисани су према Заједничком европском референтном оквиру за живе језике. 
- До краја четвртог разреда гимназије ученик/ученица треба да савлада први страни језик до нивоа Б1+, односно Б2 уколико се ради о енглеском језику, а други 
страни језик до нивоа А2+, односно Б1 уколико се ради о енглеском језику. 
- До краја четворогодишње средње стручне школе ученик/ученица треба да савлада први страни језик до нивоа Б1, а други страни језик до нивоа А2+. Такође, до 
краја четворогодишње средње стручне школе ученик/ученица треба да савлада основне аспекте језика струке (терминологија и регистар). 
- До краја трогодишње средње стручне школе ученик/ученица треба да савлада први страни језик до нивоа А2+, а други страни језик до нивоа А2. Такође, 
ученик/ученица трогодишње средње стручне школе треба да савлада и неке основне аспекте језика струке (терминологија и регистар)  

ИСТИЧЕМО ДА ЋЕ СТЕПЕН ПОСТИГНУЋА ПО ЈЕЗИЧКИМ ВЕШТИНАМА ВАРИРАТИ, ОДНОСНО ДА ЋЕ РЕЦЕПТИВНЕ ВЕШТИНЕ (РАЗУМЕВАЊЕ 
ГОВОРА И ЧИТАЊЕ) БИТИ НА ПРЕДВИЂЕНОМ НИВОУ, ДОК СЕ ЗА ПРОДУКТИВНЕ ВЕШТИНЕ (ГОВОР, ИНТЕРАКЦИЈА, МЕДИЈАЦИЈА И 
ПИСАЊЕ) МОЖЕ ОЧЕКИВАТИ ДА БУДУ ЗА ЈЕДАН НИВО НИЖЕ (на пример, Б1+ рецептивно, Б1 продуктивно; Б2 рецептивно, Б1+ продуктивно; А2+ 
рецептивно, А2 продуктивно, итд.)

 
 



 

ЦИЉ ИСХОДИ ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 
ПРОГРАМА 

РАЗУМЕВАЊЕ 
ГОВОРА 
 
Оспособљавање 
ученика за 
разумевање усменог 
говора 

• разуме и реагује на одговарајући начин на усмене 
поруке у вези са активностима на часу (говор 
настав-ника и другова, аудио и визуелни 
материјали у настави), спонтано учествујући у 
интеракцији са наставником и другим ученицима 

• разуме фреквентне фразе и реченице настале у 
спонтаној интер-акцији уз отежавајуће околности 
природне комуникације (бука на улици, телефонски 
разговори, интервју лицем у лице, телефонским 
путем или путем скајпа итд.) 

• ослањајући се на општа знања и искуства, 
реконструише непознато на основу контекста и 
памти, репродукује и контекстуализује битне 
елементе поруке 

• после првог слушања одређеног непознатог 
усменог текста (приближног трајања 5-7 минута у 
зависности од степена познавања теме и контекста) 
постави хипотезе у вези са: 

• врстом усменог текста који слуша, нпр. поруку на 
телефонској секретарици, метеоролошки извештај 
на радију и телевизији, разговори у продавници и 
друго 

• бројем саговорника, њиховим статусом и намерама 
• општим садржајем датог усменог текста  
усмеравајући пажњу на реле-вантне језичке и 
нејезичке елементе 

• после другог и по потреби наредних слушања 
(уколико је у питању аудио или аудио-визуелни 
запис): 

• -  провери првобитно постављене хипотезе које се 
односе на врсту и садржај усменог текста, на 
статус, намере и међусобне односе саговорника 

•       -  разуме битне елементе садржаја усменог 
текста у зависности од циља слушања 

• елементе које није у потпуности разумео покушава 
да схвати примењујући стратегије адекватне 
ситуацији у којој се налази и проверава исправност 
својих закључака 

• разуме општи садржај прилагођених текстова 
стручне садржине 

• реконструише непознато на основу контекста и да 
запамти, репродукује и контекстуализује у складу 
са општим знањима и искуствима кључне елементе 
поруке 

ОПШТЕ ТЕМЕ 
• Генерацијске разлике и однос међу различитим генерацијама, 
вршњачке групе 

• Свет рада, перспективе, образовни системи 
• Култура и медији (манифестације, штампа, друштвене мреже) 
• Туристичке дестинације, национални паркови и еколошки 
пројекти 

• Познате личности из политичког и културуног живота 
• Европа и суживот у Европи 
• Регионалне специфичности језика (дијалекти, наречја) 
 
СТРУЧНЕ ТЕМЕ 
 
• Материјали, средства, сировине, производи  из домена струке 
• Алати, машине, уређаји, прибор, инструменти, средства 
релевантна за струку 

• Занимања , описи послова и хијерархија у домену струке 
• Припрема, производња и 
• контрола производног/радног  процеса  
• Читање, праћење и вођење прописане документација у домену 
струке 

• Мере заштите и очувања радне и животне средине 
• Праћење новина у области струке 
• Пословна комуникација у писменом и усменом облику на 
страном језику (телефонирање, уговарање састанака, 
потврђивање или одбијање термина, конкурисање и др.) 

 
 
КОМУНИКАТИВНЕ ФУНКЦИЈЕ 
• Представљање себе и других 
• Поздрављање (састајање, растанак; формално, неформално, 
специфично по регионима) 

• Идентификација и именовање особа, објеката, боја, бројева 
итд.) 

• Давање једноставних упутстава и команди 
• Изражавање молби и захвалности 
• Изражавање извињења 
• Изражавање потврде и негирање 
• Изражавање допадања и недопадања 
• Изражавање физичких сензација и потреба 
• Исказивање просторних и временских односа 
• Давање и тражење информација и обавештења 
• Описивање и упоређивање лица и предмета 

Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће 
облике наставе: 
• комуникативна настава страних 
језика уз примену техника рада у 
групама и паровима, додатних 
средстава у настави (АВ 
материјали, ИТ, игре, аутентични 
материјали, итд.), као и уз 
примену принципа наставе по 
задацима (task-based language 
teaching; enseñanza por tareas, 
handlungsorientierter FSU) 

 
Место реализације наставе 
• Настава се реализује у учионици 
или одговарајућем кабинету 

 
Препоруке за реализацију 
наставе 
 
• слушање и реаговање на налоге 
и/или задатке у вези са текстом 
који чита наставник или који 
ученици чују са звучих записа  

• рад у паровима, малим и великим 
групама (мини-дијалози, игра по 
уогама, симулације,  итд.) 

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

• дебате и дискусије примерене 
узрасту (Н.Б. дебате 
представљају унапред 
припремљене аргументоване 
монологе са ограниченим 
трајањем, док су дискусије 
спонтаније и неприпремљене 
интеракције на одређену тему) 

• решавање «текућих проблема» у 
разреду, тј. договори и мини-
пројекти 

• обимнији пројекти који се раде у 



 • Изрицање забране и реаговање на забрану 
• Изражавање припадања и поседовања 
• Скретање пажње 
• Тражење мишљења и изражавање слагања и неслагања 
• Тражење и давање дозволе 
• Исказивање честитки 
• Исказивање препоруке 
• Изражавање хитности и обавезности 
• Исказивање сумње и несигурности 
 
ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ 
 
У првом разреду средње школе уводи се мало нових 
граматичких садржаја имајући у виду потребу да се знања и 
вештине ученика, стечени у основној школи: 
- освесте и систематизују, тако да представљају чврсту основу 
за даље учење;   
- утврде и аутоматизују, тако да их ученици спонтано, и без 
већих грешака (које би довеле до забуне или онемогућиле 
споразумевање), рецептивно и продуктивно користе у 
комуникацији. 
 
Именичка група  
Слагање детерминатива и именице у роду и броју, апокопирање 
придева уз именицу, неодређени детерминативи  
(alguno, ninguno, todo, cualquiera) у различитим значењима 
Tráeme algún libro de García Márquez. 
Todas las mañanas, todo el mundo… 
Un muchacho cualquiera… 
Морфеме типичне за мушки и женски род именица и придева  
muchacho/muchacha 
actor/actriz 
trabajador/trabajadora 
generoso/generosa 
као и именице и придеви који немају морфолошку ознаку рода  
violinista, cantante, interesante, verde… 
 
Глаголска група 
Облици индикатива: сва глагоска времена савладана у основној 
школи примењивати и препознавати у тексту/говору 
 
Питања са упитним речима 
Quién, qué, cuándo, cómo, dónde, etc. 
 
Индиректна питања 
¿Sabes si ha llegado? 
Pregúntale si ha cogido la tarjeta. 

учионици и ван ње у трајању од 
неколико недеља до читавог 
полугодишта уз конкретно 
видљиве и мерљиве производе и 
резултате  

• развијање језичких вештина у 
домену језика струке, 
примењивањем  истих стратегија 
учења као и код општег језика и 
користећи  аутентичне или 
адаптиране стручне текстове 
(писане или усмене) прилагођене 
узрасту, нивоу знања                     
језика и познавању струке 

• у првом разреду заступљени су 
граматички садржаји који су већ 
обрађивани у основној школи, 
посебно они предвиђени у 
материјалима који описују нивое 
А1 и А2  на основу дескриптора 
Заједничког европског оквира за 
живе језике   

• граматичка грађа предвиђена 
Програмом за први разред 
средње школе добија свој смисао 
тек када се доведе у везу са 
датим комуникатив-ним 
функцијама и темама, и то у 
склопу језичких активности 
разумевања (усменог) говора и 
писаног текста, усменог и 
писменог изражавања и 
медијације; полазиште за 
посматрање и увежбавање 
језичких законитости  јесу 
усмени и писани текстови 
различитих врста, дужине и 
степена тежине; користе се, 
такође, изоловани искази, под 
условом да су 
контекстуализовани и да имају 
комуникативну вредност  

• У I разреду планира се израда 
два писмена задатка. 

 

РАЗУМЕВАЊЕ 
ПРОЧИТАНОГ  
 
Оспособљавање 
ученика за 
самостално читање и 
разумевање 
различитих, узрасно и 
садржајно 
примерених врста 
текстова (читањем у 
себи) у сврху 
информисања, 
стицања критичког 
става и остварења 
естетског доживљаја   
 

• разликује најучесталије врсте текстова, упознат је 
са њиховом стандардном структуром  и разуме 
њихову сврху и намеру  

• разуме краће текстове о конкретним и 
свакодневним темама у којима се појављују 
уобичајене речи, изрази, фразе и формулације 

• разуме краће стручне текстове  у којима се 
појављују уобичајене речи, изрази, фразе и 
формулације  

• разуме текстове утемељене на чињеницама, везане 
за домене његових општих интересовања  

• уме да у тексту о познатој теми пронађе, издвоји и 
разуме суштинску информацију/суштинске 
информације   

• разуме општи садржај, основну поруку и 
релевантне делове информативних текстова, разуме 
описе осећања, жеља, потреба у личним писмима и 
порукама (писмима, електронској кореспонденцији, 
смс-порукама) 

• разуме једноставна упутсва и саветодавне текстове 
уколико су писана јасним језиком, без великог 
броја стручних израза и/или праћена употребом 
визуелних елемената 

• разуме обавештења и упозорења на јавним местима 
• разуме краће литерарне форме у којима доминира 
конкретна, фреквентна и позната лексика 
(конкретна поезија, кратке приче, анегдоте, 
скечеви, хумореске, стрипови) 
 

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

• Прилагођавајући свој говор комуникативној 
ситуацији, у временском трајању од три до пет 
минута, на структурисани начин 

• користи циљни језик као језик комуникације у 
учионици како са наставником тако и са осталим 
ученицима радећи у пару, групи или пленуму 

• течно говори о себи и свом окружењу, о догађајима 
у садашњости, прошлости и будућности у свом 
окружењу и изван њега 

• изрази своје утиске, осећања и аргументовано 
мишљење и ставове у вези са програмом 
предвиђеним темама 

• води рутинске дијалоге без већег напора, под 
условом да саговорник сарађује, поставља питања, 
одговара, размењује мишљење  о темама везаним за 
свакодневницу и интересовања 

• опише догађаје, саопшти садржај неке књиге или 



филма преносећи своје утиске и мишљења 
• изложи унапред припремљену краћу презентацију 
на одређену тему (из домена личног интересовања 
или струке) 

• истакне значај одређених исказа пригодном 
гестиком и мимиком или наглашавањем и 
интонацијом 

Yo te pregundo que has comprado. 
 
Негација 
Nada, nadie, ningun (o/a), nunca, tampoco. 
¿Ha venido alguien? – No, no ha venido nadie./Nadie ha venido. 
No me gusta esta película. – A mí tampoco. 
 
Промена значења придева у зависности од позиције уз 
именицу  
Un hombre grande/Un gran hombre 
 
Казивање времена и одредбе за време 
Дани у недељи; 
mañana, ayer, pasado/próximo, que viene, durante, después de, 
antes de, cuando, hace…, dentro de… 
Antes de haberse ido, me dejó su dirección nueva. 
¿Cuándo lo viste? Lo vi cuando regresé de viaje. 
El lunes que viene, еl domingo pasado. Salió hace treinta minutos… 
regresa dentro de una hora… 
 
Поређење 
Más que, menos que, el/la más, tan…com. 
Este libro es el más interesante que he leído.  
Su última película no es tan interesante como la del año pasado. 
 
Одредбе за начин 
Прилози на –mente и прилошке конструкције 
Miguel maneja el coche cuidadosamente/con mucho cuidado. 
 
Изрази за меру и количину 
Mucho, un poco de, una docena de, aproximadamente, más o 
menos… 
¿Cuántos estudiantes han visto este programa? – Más o menos, 
treinta. 
 
Сложене реченице са инфинитивом  
(са модалним глаголима и финалне реченице) 
Quiero viajar. 
Lo hago para satisfacerte. 
 
Ортографија 
Интерпункција – основна правила (са акцентом на облике који 
не постоје у српском језику) 
Писање великог слова 
 
Лексикографија 
Служење двојезичним речницима 
 

ПИСАЊЕ 
Оспособљавање 
ученика за писање 
краћих текстова 
различитог садржаја 

• на разложан и једноставан начин пише о 
разноврсним темама из свог подручја интересовања 

• у једноставном и везаном тексту опише осећања и 
реакције 

• опише детаљно неки стварни или измишљени 
догађај или особу  

• води белешке и пише лична писма да би тражио 
или пренео информације од тренутне важности 

• направи краћи резиме на основу 
прочитаних/преслушаних текстова  о блиским 
темама, о томе напише извештај и изнесе сопствено 
мишљење   

• прими и напише једноставну поруку саопштавајући 
на прегледан начин оно што сматра битним 

• пише краћа формална писма (писма читалаца, 
пријаве за праксе, стипендије или омладинске 
послове, основна пословна коресподенција) и 
попуњава формуларе и упитнике  

• пише електронске поруке, СМС поруке, учествује у 
дискусијама на блогу или форуму, пише краћа 
неформална и формална писма разноврсног 
садржаја (у складу са лексичко-граматичким 
садржајима Програма) 

 
СОЦИОКУЛТУРНА 
КОМПЕТЕНЦИЈА 
 
Стицање и 
овладавање 
социокултурним 
компетенцијама 
неопходним за 
писмену и усмену 
употребу језика 

• у оквиру поља свог интересовања, знања и 
искуства, препозна и разуме  сличности и разлике у 
погледу навика (вербална и невербална 
комуникација), обичаја, менталитета и институција 
које постоје између наше земље и земаља чији језик 
учи 

• препозна и разуме најчешће присутне културне 
моделе свакодневног живота земље и земаља чији 
језик учи 

• препозна и адекватно реагује на формалност 
говорне ситуације 

• адекватно користи најфреквентије  стилове и 
регистре у вези са знањима из страног језика, али и 
из осталих области школских знања и животних 
искустава 

• адекватно реагује на прагматичке функције 



говорних чинова у циљном језику различите од 
оних у Л1 (степен формалности, љубазности, као и 
паралингвистичка средства: гест, мимика, 
просторни односи међу говорницима, итд.) 

• учествује у свим видовима модерне комуникације 
(електронске поруке, смс поруке, дискусије на 
блогу или форуму, дрштвене мреже) 
 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
- матерњи језик, историја, историја уметности, социологија, филозофија, музичко и ликовно образовање, информатика 
 



Назив 
предмета: ШПАНСКИ ЈЕЗИК (пета година учења) 

Годишњи 
фонд часова: 74 

Разред: Први разред 

Циљеви 
предмета: 

 
1. Овладавање комуникативним вештинама и развијање способности и метода учења страног језика; 
2. Развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова; 
3. Развијање општих и специфичних стратегија учења и критичког мишљења; 
4. Развијање способности за самостално, аутономно учење, тражење, селекцију и синтезу информација до којих се долази кроз 

самосталан рад и претраживање изворника различитог типа (писани и електронски извори, самостална истраживања на терену, 
интервјуи, итд.); 

5. Стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу, уз 
уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији, стицање свести и сазнања о функционисању страног и 
матерњег језика; 

6. Усвајање знања из страног језика која ће ученику/ученици омогућити да се у усменој и писаној комуникацији компетентно и 
самосвесно споразумева са људима из других земаља, усвоји норме вербалне и невербалне комуникације у складу са 
специфичностима језика који учи, као и да настави, у оквиру формалног образовања и самостално, учење другог и трећег 
страног језика. 

7. Оспособљавање ученика/ученице да упозна језик струке у оноликој мери која му/јој омогућава да користи страни језик у 
писаном и усменом облику ради вођења пословне комуникације, праћења новина у струци и ширењу пословних веза. 

 
Нивои општих и појединачних постигнућа дефинисани су према Заједничком европском референтном оквиру за живе језике. 
- До краја четвртог разреда гимназије ученик/ученица треба да савлада први страни језик до нивоа Б1+, односно Б2 уколико се ради о енглеском језику, а други 
страни језик до нивоа А2+, односно Б1 уколико се ради о енглеском језику. 
- До краја четворогодишње средње стручне школе ученик/ученица треба да савлада први страни језик до нивоа Б1, а други страни језик до нивоа А2+. Такође, до 
краја четворогодишње средње стручне школе ученик/ученица треба да савлада основне аспекте језика струке (терминологија и регистар). 
- До краја трогодишње средње стручне школе ученик/ученица треба да савлада први страни језик до нивоа А2+, а други страни језик до нивоа А2. Такође, 
ученик/ученица трогодишње средње стручне школе треба да савлада и неке основне аспекте језика струке (терминологија и регистар)  

ИСТИЧЕМО ДА ЋЕ СТЕПЕН ПОСТИГНУЋА ПО ЈЕЗИЧКИМ ВЕШТИНАМА ВАРИРАТИ, ОДНОСНО ДА ЋЕ РЕЦЕПТИВНЕ ВЕШТИНЕ (РАЗУМЕВАЊЕ 
ГОВОРА И ЧИТАЊЕ) БИТИ НА ПРЕДВИЂЕНОМ НИВОУ, ДОК СЕ ЗА ПРОДУКТИВНЕ ВЕШТИНЕ (ГОВОР, ИНТЕРАКЦИЈА, МЕДИЈАЦИЈА И 
ПИСАЊЕ) МОЖЕ ОЧЕКИВАТИ ДА БУДУ ЗА ЈЕДАН НИВО НИЖЕ (на пример, Б1+ рецептивно, Б1 продуктивно; Б2 рецептивно, Б1+ продуктивно; А2+ 
рецептивно, А2 продуктивно, итд.)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЦИЉ ИСХОДИ ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 
ПРОГРАМА 

РАЗУМЕВАЊЕ 
ГОВОРА 
 
Оспособљавање 
ученика за 
разумевање усменог 
говора 

• разуме и реагује на одговарајући начин на усмене 
поруке у вези са активностима на часу (говор 
наставника и другова, аудио и aудио-визуелни 
материјали у настави) 

• разуме једноставне фразе и реченице настале у 
спонтаној интеракцији уз отежавајуће околности 
природне комуникације (бука на улици, телефонски 
разговори, интервју лицем у лице, телефонским 
путем или путем скајпа итд.) 

• ослањајући се на општа знања и искуства, 
реконструише непознато на основу контекста и 
памти, репродукује и контекстуализује кључне 
елементе поруке 

• после првог слушања одређеног непознатог 
усменог текста (приближног трајања 4-5 минута у 
зависности од степена познавања теме и контекста) 
постави хипотезе у вези са: 
o врстом усменог текста који слуша, нпр. објава 

преко разгласа, интервју, рекламе и друго 
o бројем саговорника, њиховим статусом и 

намерама 
o општим садржајем датог усменог текста 

усмеравајући пажњу на релевантне језичке и 
нејезичке елементе (кључене речи, интонацију 
и др.) 

• после другог и по потреби наредних слушања (у 
зависности од тежине текста и налога за слушање): 
o провери првобитно постављене хипотезе које 

се односе на врсту и садржај усменог текста, 
на статус, намере и међусобне односе 
саговорника 

o разуме најбитније елементе садржаја усменог 
текста у зависности од циља слушања 

o увиђа које елементе није у потпуности разумео 
и у вези са њима тражи додатна обавештења 

o разуме општи садржај кратких, прилагођених 
текстова стручне садржине 

 

 
ОПШТЕ ТЕМЕ 
 
• Свакодневни живот (организација времена, послова, 
слободно време)  

• Храна и здравље ( навике у исхрани, карактеристична јела и 
пића у земљама света ) 

• Познати градови и њихове знаменитости, региони у 
матичним земљама 

• Спортови и позната спортска такмичења 
• Живот и дела славних људи 
• ХХ века (из света науке, културе, спорта, музике ) 
• Медији (штампа, телевизија, интернет) 
• Интересантне животне приче и догађаји 
• Свет компјутера (распрострањеност, примена, корист и 
негативне стране) 

 
СТРУЧНЕ ТЕМЕ 
 
• Материјали, средства, сировине, производи  из домена струке 
• Алати, машине, уређаји, прибор, инструменти, средства 
релевантна за струку 

• Занимања, описи послова и хијерархија у домену струке 
• Припрема, производња и  контрола производног процеса  
• Читање, праћење и вођење прописане документација у 
домену струке 

• Мере заштите и очувања радне и животне средине 
• Праћење новина у области струке 
• Пословна комуникација у писаном и усменом облику на 
страном језику (телефонирање, уговарање састанака, 
потврђивање или одбијање термина, конкурисање и др.) 

 
КОМУНИКАТИВНЕ ФУНКЦИЈЕ 
 
• Представљање себе и других 
• Поздрављање (састајање, растанак; формално, неформално, 
специфично по регионима) 

• Идентификација и именовање особа, објеката, боја, бројева 
итд.) 

• Давање једноставних упутстава и команди 
• Изражавање молби и захвалности 
• Изражавање извињења 
• Изражавање потврде и негирање 
• Изражавање допадања и недопадања 
• Изражавање физичких сензација и потреба 

Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће 
облике наставе: 
• комуникативна настава страних 
језика уз примену техника рада у 
групама и паровима, додатних 
средстава у настави (АВ 
материјали, ИТ, игре, аутентични 
материјали, итд.), као и уз 
примену принципа наставе по 
задацима (task-based language 
teaching; enseñanza por tareas, 
handlungsorientierter FSU) 

 
Место реализације наставе 
• Настава се реализује у учионици 
или одговарајућем кабинету 

 
Препоруке за реализацију 
наставе 
 
• слушање и реаговање на налоге 
и/или задатке у вези са текстом 
који чита наставник или који 
ученици чују са звучих записа  

• рад у паровима, малим и великим 
групама (мини-дијалози, игра по 
уогама, симулације,  итд.) 

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

• дебате и дискусије примерене 
узрасту (Н.Б. дебате представљају 
унапред припремљене 
аргументоване монологе са 
ограниченим трајањем, док су 
дискусије спонтаније и 
неприпремљене интеракције на 
одређену тему) 

• решавање «текућих проблема» у 
разреду, тј. договори и мини-
пројекти 

• обимнији пројекти који се раде у 
учионици и ван ње у трајању од 
неколико недеља до читавог 

ПИСАЊЕ 
Оспособљавање 
ученика за писање 
краћих текстова 
различитог садржаја 
 

• напише повезане реченице о неким свакодневним 
аспектима из свог окружења 

• напише краћи извештај, опис неког догађаја или 
резиме предходних дешавања или активности из 
личног искуства користећи свакодневне речи и 
фразе прилагођене комуникативној ситуацији 

• напише једноставне повезане реченице о породици, 
свом окружењу и интересовањима



• напише веома кратке формалне и неформалне 
текстове (до 80 речи) користећи стандардне и 
конвенционалне формуле писаног изражавања 
(писмо, обавештење, порука) 

• напише кратке и једноставне белешке у вези са 
тренутним потребама и плановима (списак за 
куповину, поруке, списак обавеза, записник)  

• пише електронске поруке, СМС поруке, учествује у 
дискусијама на блогу или форуму 

 

• Исказивање просторних и временских односа 
• Давање и тражење информација и обавештења 
• Описивање и упоређивање лица и предмета 
• Изрицање забране и реаговање на забрану 
• Изражавање припадања и поседовања 
• Скретање пажње 
• Тражење мишљења и изражавање слагања и неслагања 
• Тражење и давање дозволе 
• Исказивање честитки 
• Исказивање препоруке 
• Изражавање хитности и обавезности 
• Исказивање сумње и несигурности 
 
ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ 
 
У првом разреду средње школе уводи се мало нових 
граматичких садржаја имајући у виду потребу да се знања и 
вештине ученика, стечени у основној школи: 
- освесте и систематизују, тако да представљају чврсту основу 
за даље учење   
- утврде и аутоматизују, тако да их ученици спонтано, и без 
већих грешака (које би довеле до забуне или онемогућиле 
споразумевање), рецептивно и продуктивно користе у 
комуникацији 
 
Именичка група  
Слагање детерминатива и именице у роду и броју, 
апокопирање придева уз именицу, неодређени детерминативи  
(alguno, ninguno, todo, cualquiera) у различитим значењима 
Tráeme algún libro de García Márquez. 
Todas las mañanas, todo el mundo… 
Un muchacho cualquiera… 
Морфеме типичне за мушки и женски род именица и придева  
muchacho/muchacha 
actor/actriz 
trabajador/trabajadora 
generoso/generosa 
као и именице и придеви који немају морфолошку ознаку рода  
violinista, cantante, interesante, verde… 
 
Глаголска група 
Облици индикатива: сва глагоска времена савладана у основној 
школи примењивати и препознавати у тексту/говору 
 
Питања са упитним речима 
Quién, qué, cuándo, cómo, dónde, etc. 
 

полугодишта уз конкретно 
видљиве и мерљиве производе и 
резултате  

• развијање језичких вештина у 
домену језика струке, 
примењивањем  истих стратегија 
учења као и код општег језика и 
користећи  аутентичне или 
адаптиране стручне текстове 
(писане или усмене) прилагођене 
узрасту, нивоу знања  језика и 
познавању струке 

• у првом разреду заступљени су 
граматички садржаји који су већ 
обрађивани у основној школи, 
посебно они предвиђени у 
материјалима који описују нивое 
А1 и А2  на основу дескриптора 
Заједничког европског оквира за 
живе језике   

• граматичка грађа предвиђена 
Програмом за први разред средње 
школе добија свој смисао тек када 
се доведе у везу са датим 
комуникатив-ним функцијама и 
темама, и то у склопу језичких 
активности разумевања (усменог) 
говора и писаног текста, усменог 
и писменог изражавања и 
медијације; полазиште за 
посматрање и увежбавање 
језичких законитости  јесу усмени 
и писани текстови различитих 
врста, дужине и степена тежине; 
користе се, такође, изоловани 
искази, под условом да су 
контекстуализовани и да имају 
комуникативну вредност  

• У I разреду планира се израда два 
писмена задатка. 

 

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

• усклађује интонацију, ритам и висину гласа са 
сопственом комуникативном намером и са 
степеном формалности говорне ситуације  

• користи циљни језик као језик комуникације у 
учионици како са наставником тако и са осталим 
ученицима и ученицама (радећи у пару, групи или 
пленуму) 

• поред информација о себи и свом окружењу 
описује у неколико реченица познату радњу, место, 
доживљај или ситуацију у садашњости, прошлости 
и будућности, користећи познате језичке (лексику и 
морфосинтаксичке структуре) и нејезичке (мимика, 
гестика, прозодија) елементе  

• саопштава и интерпретира у неколико реченица 
садржај писаних, илустрованих и усмених текстова 
на теме предвиђене наставним програмом, 
користећи познате језичке елементе (лексику и 
морфосинтаксичке структуре) 

• у неколико реченица даје своје мишљење и 
изражава ставове (допадање/недопадање итд.), 
користећи познате језичке елементе  

• ступа у кратке разговоре, под условом да 
саговорник, по потреби, сарађује 

• води рутинске дијалоге без напора, размењује 
мисли и информације у вези са својим окружењем 
и породицом у свакодневним ситуацијама 

• са припремом или без ње укратко представља 
резултате самосталног истраживања  рада на 
одређену тему у пару или групи  

• интерпретира тематски прилагођене песме, 
рецитације и скечеве. 

 
РАЗУМЕВАЊЕ 
ПИСАНОГ ТЕКСТА 
Оспособљавање 
ученика за 
функционално 

• разуме краће текстове (дужине до 120 речи) о 
конкретним, блиским и свакодневним темама, 
ослањајући се на препознавање имена, 
фреквентних интернационализама, позјамљеница и 
познатих речи и фраза из других страних језика  



читање и разумевање 
различитих, узрасно и 
садржајно 
примерених врста 
текстова ради 
информисања, 
извршавања 
упутстава и 
остварења естетског 
доживљаја (читање 
ради личног 
задовољства) 

• разуме општи садржај кратких аутентичних, 
адаптираних и уџбеничких текстова у којима 
преовлађују познате речи и изрази 

• разуме обавештења и упозорења на јавним местима 
(знаци, натписи за оријентацију, плакати, 
електрични и други натписи) 

• разуме краћу личну поруку упућену у сврху 
креспонденције – разгледницу, писмо, смс или неку 
другу електронску поруку, електронско писмо  

• разуме општи садржај и основну поруку – 
обавештење из краћег информативног текста: 
новинске вести, репортаже, интервјуа, графикона, 
статистике (глобално разумевање) 

• пронађе, издвоји и разуме одређену релеватну или 
тражену информацију унутар препознатљиве и 
специфичне врсте текста који садржи већи број 
различитих информација  – нпр. временску 
прогнозу за одређено подручје, податке у малим 
огласима, проспектима, брошурама, јеловнику, 
реду вожње, плану града, ТВ програму и сл. 
(селективно разумевање) 

• разуме кратка и једноставна упутства и савете о 
начину понашања, употреби одређених предмета и 
апарата  уколико су писана једноставним језиком 
и/или праћена одређеним визуелним елементима 
(детаљно разумевање) 

• разуме кратке литерарне форме уколико садрже 
свакодневне и већим делом познате речи, фразе и 
изразе – конкретну поезију, ангегдоте, стрипове 
(естетско читање) 

Индиректна питања 
¿Sabes si ha llegado? 
Pregúntale si ha cogido la tarjeta. 
Yo te pregundo que has comprado. 
 
Негација 
Nada, nadie, ningun (o/a), nunca, tampoco. 
¿Ha venido alguien? – No, no ha venido nadie./Nadie ha venido. 
No me gusta esta película. – A mí tampoco. 
 
Промена значења придева у зависности од позиције уз 
именицу  
Un hombre grande/Un gran hombre 
 
Казивање времена и одредбе за време 
Дани у недељи; 
mañana, ayer, pasado/próximo, que viene, durante, después de, 
antes de, cuando, hace…, dentro de… 
Antes de haberse ido, me dejó su dirección nueva. 
¿Cuándo lo viste? Lo vi cuando regresé de viaje. 
El lunes que viene, еl domingo pasado. Salió hace treinta 
minutos… regresa dentro de una hora… 
 
Поређење 
Más que, menos que, el/la más, tan…com. 
Este libro es el más interesante que he leído.  
Su última película no es tan interesante como la del año pasado. 
 
Одредбе за начин 
Прилози на –mente и прилошке конструкције 
Miguel maneja el coche cuidadosamente/con mucho cuidado. 
 
Изрази за меру и количину 
Mucho, un poco de, una docena de, aproximadamente, más o 
menos… 
¿Cuántos estudiantes han visto este programa? – Más o menos, 
treinta. 
 
Сложене реченице са инфинитивом  
(са модалним глаголима и финалне реченице) 
Quiero viajar. 
Lo hago para satisfacerte. 
 
Ортографија 
Интерпункција – основна правила (са акцентом на облике који 
не постоје у српском језику) 
Писање великог слова 
 

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

• у оквиру поља свог интересовања, знања и 
искуства, препозна и разуме  сличности и разлике у 
погледу навика (вербална и невербална комуника-
ција), обичаја, менталитета и институција које 
постоје између наше земље и земаља чији језик учи 

• препозна и разуме најчешће присутне културне 
моделе свакодневног живота земље и земаља чији 
језик учи 

• препозна и адекватно реагује на формалност 
говорне ситуације 

• адекватно користи најфреквентије  стилове и 
регистре у вези са знањима из страног језика, али и 
из осталих области школских знања и животних 
искустава 

• адекватно реагује на прагматичке функције 
говорних чинова у циљном језику различите од 
оних у Л1 (степен форманости, љубазности, као и 
паралингвистичка средства: гест, мимика, 



просторни односи међу говорницима, итд.) 
• учествује у свим видовима модерне комуникације 

(електронске поруке, СМС поруке, дискусије на 
блогу или форуму, дрштвене мреже) 

• користи све досад наведене стратегије развоја 
комуникативних компетенција примењујући језик 
струке у складу са нивоом знања језика и 
потребама  
 

Лексикографија 
Служење двојезичним речницима 
 
 

 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 

- матерњи језик, историја, историја уметности, социологија, филозофија, музичко и ликовно образовање, информатика 
 



Назив предмета: РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА 

Годишњи фонд часова: 74 

Разред: први 

Циљеви предмета: 

1. Упознавање са значајем информатике за савремено друштво; 
2. Превазилажење могућих психолошких баријера ученика и развијање уверења о неопходности коришћења рачунара у свакодневном 

раду; 
3. Упознавање ученика са математичко-техничким основама информатике; 
4. Оспособљавање ученика за коришћење основних могућности оперативних система и подешавање параметара оперативног система 

на нивоу корисничког интерфејса; 
5. Оспособљавање за коришћење система датотека конкретног оперативног система; 
6. Оспособљавање ученика за коришћење основних могућности програма за обраду текста; 
7. Оспособљавање ученика за коришћење основних могућности програма за обраду табела; 
8. Оспособљавање ученика за креирање документа у коме су интегрисани текст, слика и табела; 
9. Упознавање основних принципа функционисања локалних мреже и оспособљављање за коришћење мрежних ресурса; 
10. Упознавање основних принципа функционисања интернета и оспособљавање за коришћење његових најпопуларнијих сервиса 
11. Оспособљавање за коришћење рачунара у другим предметним областима; 
12. Оспособљавање ученика да самообразовањем проширују знања стечена у школи и усвајају новине које доносе информационе 

технологије. 

ТЕМА ЦИЉ 
ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 
стању да: 

ОБАВЕЗНИ И 
ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ ПО 

ТЕМАМА 

НАЧИН 
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

О
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• Стицање 
основних знања о 
математичко-
техничким  
основама 
информатике,    
значају и примени 
рачунара у 
информационом 
друштву 

• објасни значење појмова 
информација и информатика 

• да преведе број из декадног у 
бинарни бројевни систем и обратно 

• разликује појмове бит и бајт           
• објасни како се у рачунару кодирају 

текстуална, графичка и звучна 
информација 

• наведе јединице за мерење количине 
информација и коју количину 
информација представљају 

• наведе најпопуларније области 
примене рачунара 

• објасни основне карактеристике 
информационог друштва 

• наведе опасности и мере заштите 
здрављa од претеране и неправилне 
употребе рачунара 

• Информација и 
информатика 

• Кодирање информација 
коришћењем бинарног 
бројевног система 

• Представљање разних 
типова информација   
( текстуалне, графичке 
и звучне) 

• Кодирање карактера, 
кодне схеме 

• Јединице за мерење 
количине информација 

• Значај и примена 
рачунара 

• Карактеристике 
информационог 
друштва 

• Утицај рачунара на 
здравље 

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

Облици наставе 
Настава се реализује кроз лабораторијске вежбе 
 

Место реализације наставе 
• Лабораторијске вежбе се реализују у рачунарској лабораторији 
 
Подела одељења на групе 
• Приликом реализације вежби одељење се дели на две групе 

 

Препоруке за реализацију наставе 
• на почетку наставе урадити проверу  нивоа знања и вештина 

ученика, која треба да послужи као оријентир за организацију 
наставе 

• пожељно је да наставник, за практични део наставе, поред 
вежби у електронској форми, које ће покрити све теме 
предвиђене програмом, за ученике који су у стању да их брже 
ураде припреми и мале пројекте, или их запосли као асистенте 
који помажу споријим ученицима 
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• Стицање знања о 
структури и 
принципу рада 
рачунара,  функцији 
његових 
компоненти и 
утицају компоненти 
на перформансе 
рачунара 

• објасни из којих се компоненти 
састоји рачунар 

• објасни намену оперативне и 
спољашње меморије у рачунарском 
систему 

• наброји врсте спољашњих меморија 
и објасни њихове карактеристике 

• објасни функцију процесора, 
матичне плоче и магистрале у 
рачунару 

• објасни како се одвија комуникација 
компоненти у току извршавања 
програма   

• наведе параметре којима се 
изражавају перформансе 
рачунарских компоненти и објасни 
њихов утицај на перформансе 
рачунара 

• Структура и принцип 
рада рачунара 

• Врсте меморије 
рачунара 

• Процесор 
• Матична плоча 
• Магистрала 
• Улазно-излазни уређаји 
• Утицај компоненти на 

перформансе рачунара 

• од ученика који су апсолутни почетници, и не успевају да ураде 
вежбе у предвиђеном фонду часова, треба тражити да кроз 
домаће задатке провежбају оно што нису успели у школи 

• вежбе у електронској форми треба да омогуће да ученици раде у 
темпу који је у складу са њиховим индивидуалним 
могућностима и нивоом предзнања 

• вежбе треба да буду засноване на примерима који су ученицима 
искуствено најближи и у функцији потреба образовног профила 

• наставник не треба да подлегне ученицима, који су нестрпљиви 
и желе да одмах пређу на „куцкање по тастатури“, одбијајући да 
слушају теоретски увод у тему и објашњења. Искуство показује 
да ученици слабо прате објашњења наставника када су испред 
њих рачунари. Зато је најбоље да се теоретски увод реализује у 
учионици без рачунара уз коришћење пројектора 

• ученике треба подстицати на самостално овладавање 
савременим могућностима информатике – ради тога, било би 
добро да се ученици кроз домаће задатке, индивидуалним или 
групним радом, упознају са корисним могућностима које нису 
обухваћене програмом, а примерене су њиховом узрасту и 
предзнању 

• треба очувати снажну мотивацију ученика за изучавање 
информатике 

 
• при реализацији тематске целине Основи информатике: 

o потребно је објаснити градацију "податак-
информација-знање" и утврдити значај 
информатике у прикупљању и чувању података, 
трансформацији у корисну информацију и 
интеграцији у знање 

o кодирање карактера и кодне схеме (ASCII, 
Unicode) могуће је обрадити и уз тему Текст 
процесор 

o за вежбање: превођења количине информација из 
једне мерне једнице у другу, или превођења из 
декадног бројевног система у бинарни и обратно, 
може се користити калкулатор (који се налази у 
саставу оперативног система) 

o важно је да се на примерима (звука, температуре, 
слике) ученицима приближи процес 
дискретизације информација, која је неопходна 
ради обраде на рачунару 

o указати на основне профилактичке мере при 
коришћењу рачунара 
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• Стицање знања о 
значају програмске 
подршке за 
функционисање 
рачунара и утицају 
на његове 
могућности 

• објасни основне функције  
оперативног система  

• објасни разлику између системског 
и апликативног софтвера  

• наведе етапе у развоју програмског 
производа 

• објасни карактеристике 
дистрибуција програмских 
производа 

• разликује права коришћења 
лиценцираних програмских 
производа и информација до којих  
може доћи путем мреже 

• има правну и етичку свест о 
ауторским правима над 
информацијама које се 
дистрибуирају путем мреже   

 

• Оперативни систем 
• Системски софтвер 
• Апликативни софтвер 
• Верзије и 

модификације 
програма 

• Дистрибуција 
програмских производа 
(комерцијална, дељена 
(енгл. shareware), јавно 
доступна (енгл. 
freeware), ), пробна 
(енгл.  trial)) 

• Заштита права на 
интелектуалну својину  
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• Стицање знања, 
вештина и навика 
битних за успешно 
коришћење 
основних 
могућности 
оперативног 
система 

• подеси основне параметре 
оперативног система 

• покрене и користи програме који су 
у саставу оперативног система за 
едитовање текста, цртање и 
једноставна нумеричка 
израчунавања 

• разликује намену датотеке и 
каталога 

• наведе намену типова датотека који 
се најчешће користе 

• примењује основне операције које 
се користе при раду са датотекама и 
каталозима 

• формира хијерархијску структуру 
катaлога 

• архивира и деархивира датотеке, 
каталоге и дискове 

• зна да одреагује на најчешће поруке 
оперативног система (при брисању 
датотека и каталога; при затварању 
програма, а да није претходно 
сачуван документ, итд.) 

• инсталира и деинсталира 
корисничке  програме 

• инсталира и деинсталира 
управљачке програме периферних 
уређаја 

• користи мултимедијалне 
могућности оперативног система 

• објасни деструктивне могућности 
рачунарских вируса 

• користи и подешава антивирусни 
програм 

• Основни елементи 
графичког интерфејса 
оперативног система 
(радна површина, 
прозор, икона, дугме, 
панел, мени, каталог) 

• Покретање програма 
• Датотека (атрибути 

датотеке, путања 
датотеке, групно име 
датотеке) и основне 
операције над 
датотеком 

• Каталог 
• Архивирање датотека и 

средства за архивирање 
датотека 

• Основна подешавања 
оперативног система: 
подешавање датума и 
времена, радне 
површине (позадине, 
чувара екрана, 
резолуције екрана), 
регионална 
подешавања, промена 
корисничких налога 

• Инсталирање 
корисничких програма. 
Уклањање програма. 
Инсталирање 
управљачких програма 
периферних уређаја 

• Мултимедијалне 
могућности 
оперативног система 

• Средства и методе 
заштите рачунара и 
информација 

 

 
• при реализацији тематске целине Архитектура рачунарског 

система: 
o ученици треба да упознају функционалне 

могућности компоненти и принцип рада рачунара 
без упуштања у детаље техничке реализације 
(електронске схеме, конструктивни детаљи итд.) 

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

o пожељно је да се ученицима покаже редослед 
расклапања и склапања рачунара, и омогући да то 
сами понове 

o корисно је да се ученицима укаже на једноставне 
кварове које могу сами препознати и отклонити 

o уводећи опште појмове, на пример: капацитет 
меморије, брзина процесора, наставник треба да 
упозна ученике са вредностима ових параметара на 
школским рачунарима (користећи „контролну 
таблу“ оперативног система)  

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

o ради постизања важног педагошког циља: развоја 
код ученика навике за самостално коришћење 
помоћне литературе, у овој наставној области 
ученици за домаћи задатак могу да, коришћењем 
рачунарских часописа или интернета, опишу 
конфигурацију рачунарског система која у том 
моменту има најбоље перформансе 

  
• при реализацији тематске целине Програмска подршка рачунара 

посебну пажњу посветити потреби коришћења лиценцираних 
програма, заштити програма и података, вирусима и заштити од 
њих 

 
• неки елементи тематске целине Основе рада у оперативном 

систему са графичким интерфејсом могу се прожимати са 
другим тематским целинама, тако што ће се, на пример, програм 
калкулатор (који се налази у оквиру оперативног система) 
користити када се учи превођење из декадног у бинарни 
бројевни систем и обратно 
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• Стицање знања, 
вештина и навика 
неопходних за 
успешно 
коришћење 
програма за обраду 
текста  

• подеси интерфејс текст процесора 
• зна правила слепог куцања 
• унесе текст  (у латиничном и 

ћириличном писму) 
• користи основне операције за 

едитовање текста (отклањање 
грешака, уметање текста, прелом 
реда, сливање два реда; копирање, 
исецање и премештање 
селектованог текста) 

• сачува унети текст на неком 
спољашњем медијуму за чување 
информација 

• отвори неки текстуални документ 
• затвори  активни документ 
• премешта садржај између више 

отворених докумената 
• уметне у текст: специјалне симболе, 

датум и време, слику, текстуалне 
ефекате 

• пронађе и замени задати текст 
• уметне и позиционира нетекстуалне 

објекте (дијаграме, формуле, 
фотографије, итд.) 

• креира табелу задатих својстава 
коришћењем средстава текст 
процесора  

• примени операције за форматирање 
текста и параграфа (промена 
својстава симбола и параграфа, 
креирање заглавља и подножја, 
претварање текста у листу, 
претварање текста у табелу, слагање 
текста по колонама, итд.) 

• користи алате за исправљање 
грешака 

• уметне нумерацију страница 
• креира и користи стилове 
• користи готове шаблоне и изради 

шаблоне по сопственим потребама 
• унесе у документ  математичке 

формуле  
• генерише садржај и индекс појмова  
• прегледа текстуални документ пре 

штампе; подешава параметре за 
штампу  

 
 

• Интерфејс текст 
процесора 

• Једноставнија 
подешавања интерфејса 

• Правила слепог куцања 
• Операције са 

документима 
(креирање, отварање, 
премештање од једног 
до другог отвореног 
документа, чување, 
затварање) 

• Едитовање текста  
• Премештање садржаја 

између више отворених 
докумената 

• Уметање у текст: 
специјалних симбола, 
датума и времена, 
слика, текстуалних 
ефеката 

• Проналажење и замена 
задатог текста 

• Уметање и 
позиционирање 
нетекстуалних објеката  

• Уметање табеле у текст 
• Логичко структуирање 

текста (наслови, 
параграфи, слике, 
табеле) 

• Форматирање текста 
(страница, ред, 
маргине, проред)  

• Форматирање текста  
• Исправљање грешака 
• Нумерација страница 
• Израда стилова  
• Коришћење готових 

шаблона и израда 
сопствених шаблона 

• Писање математичких 
формула 

• Генерисање садржаја и 
индекса појмова 

• Штампа докумената 

 
• при реализацији тематске целине Текст процесор: 

o инсистирати да се ученици навикавају да поштују 
правила слепог куцања 

o ученике треба упознати са постојањем два типа  
текст процесора – оних заснованих на језицима за 
обележавање текста (нпр. LaTeX, HTML) и  
WYSIWYG система какав ће се обрађивати у 
оквиру предмета 

o ученике треба упознати са логичком структуром 
типичних докумената (молби, обавештења, итд.), 
школских реферата, семинарских и матурских 
радова 

o за вежбу од ученика се може тражити да 
неформатирани текст од бар десет страна уреде по 
угледу на уређену верзију дату у формату који се 
не може конвертовати у документ текст процесора 
(на пример, pdf-формат)  

o указати на проблеме који могу да искрсну при 
покушају да се штампа документ када су 
инсталирани управљачки програми за више 
штампача 

o пожељно је да израду једноставнијих докумената 
ученици провежбају кроз домаће задатке 
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• Оспособљавање 
ученика за 
коришћење 
ресурса локалне  
мреже и 
упознавање са 
принципом 
функционисања 
глобалних мрежа 

• објасни предности умрежавања 
• објасни каква може бити структура 

локалне мреже 
• објасни који се уређаји 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 

• одржава и администрира кућну 
локалну мрежу 

• објасни који посао обављају 
интернет-провајдери 

• наведе карактеристике основних 
технологија приступа интернету 

• објасни разлику између локалне и 
глобалне мреже 

• објасни принципе функционисања 
интернета 

• објасни чему служе интернет 
протоколи 

• објасни зашто постоји систем 
доменских имена 

• повеже локалну мрежу са 
интернетом  

 
 

• Локалне мреже 
• Повезивање чворова 

мреже 
• Рачунари-сервери и 

рачунари-клијенти 
• Интернет-провајдери и 

њихове мреже 
• Технологије приступа 

интернету 
• Глобална мрежа 

(интернет) 
• Интернет протокол 
• IP шема адресирања 
• Рутери и рутирање 
• Организација домена и 

доменских имена 
• Систем доменских 

имена DNS (Domain 
Name System) 

• Формирање локалне 
мреже 

• Дељење ресурса 
локалне мреже 

• Навигација кроз 
локалну мрежу 

• Повезивање локалне 
мреже са глобалном 
мрежом (интернетом) 

 

 
• при реализацији тематске целине Мрежне информационе 

технологије: 
o полазна тачка при упознавању локалних мрежа 

треба да буде школска мрежа на којој се могу 
илустровати њене саставне компоненте, 
топологија, ресурси, клијент-сервер, итд. 

o локалне мреже, након упознавања, треба ставити у 
контекст интернета (мреже свих мрежа) и 
кооперативног коришћења расположивих 
информационих ресурса 

 
 



И
нт
ер
не
т 

• Оспособљавање 
ученика за 
коришћење 
Интернет-сервиса 

• визуализује веб-страницу 
коришћењем веб-читача 

• претражује веб-пространство 
коришћењем адреса и хипервеза 

• преузима садржаје са веба 
• шаље и преузима поруке и датотеке 

коришћењем електронске поште 
• коришћењем претраживача  пронађе 

информације на интернету 
• користи интернет мапе 
• отвори налог и користи виртуелни 

телефон 
• објасни појмове електронска 

трговина и електронско банкарство 
• објасни како функционише учење на 

даљину 
• изгради свест о важности 

поштовања правних и етичких 
норми  при коришћењу интернета 

• Сервиси интернета: 
World Wide Web, FTP, 
електронска пошта, 
веб-форуми 

• Веб-читачи 
• Претраживачи 
• Интернет мапе 
• Виртуелни телефон 
• Социјални програми и 

њихово коришћење 
• Електронска трговина, 

електронско 
банкарство, учење на 
даљину 

• Право и етика на 
интернету 

• при реализацији тематске целине Интернет: 
o вежбе крстарења (енгл. surf) и претраживања 

требало би да су у функцији овог, али и других 
предмета, како би се код ученика развијала навика 
коришћења интернета за прикупљање 
информација за потребе наставе 

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

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

 
 



С
ла
јд

-п
ре
зе
нт
ац
иј
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• Оспособљавање 
ученика за израду 
слајд-презентације 

• уочи предности коришћења слајд-
презентација 

• препозна ситуације у којима се 
може користити слајд-презентација 

• наведе и основне етапе при развоју 
слајд-презентације 

• објасни о чему треба водити рачуна 
при дизајну презентације  

• подеси интерфејс програма за 
израду слајд-презентација 

• креира презентацију са аутоматски 
генерисаним садржајем 

• прикаже презентацију у разним 
режимима приказивања 

• изврши основне операције са 
слајдом 

• на задати начин дизајнира позадину 
слајда 

• слајду дода и форматира текстуалне 
објекте 

• слајду дода нетекстуалне објекте 
• оствари анимацију објеката слајда 
• оствари анимацију прелаза између 

слајдова 
• направи интерактивну презентацију 
• подеси време трајања слајдова 
• аутоматизује презентацију 
• подеси параметре штампе и штампа 

презентацију  

• Презентације и њихова 
примена 

• Основне етапе при 
развоју слајд- 
презентације 

• Правила дизајна 
презентације 

• Интерфејс програма за 
израду слајд-
презентација 

• Једноставнија 
подешавања интерфејса 

• Креирање презентације 
са аутоматски 
генерисаним садржајем 

• Начини приказивања 
презентације 

• Основне операције са 
слајдом 

• Дизајн позадине слајда 
• Додавање и 

форматирање 
текстуалних  објеката 

• Додавање слајду 
нетекстуалних објеката 
(графички, звучни, 
видео, ...) 

• Анимација објеката 
слајда 

• Анимација прелаза 
између слајдова 

• Интерактивна 
презентација 
(хипервезе, акциона 
дугмад) 

• Подешавање времена 
трајања слајдова 

• Аутоматизација 
презентације 

• Штампање 
презентације 

• при реализацији тематске целине Слајд-презентације: 
o израда презентације се може илустровати на 

примеру неке од обрађених тема ради утврђивања 
и систематизовања изабране теме 

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

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

o ученицима треба дати критеријум оцењивања 
презентација – које ће самостално радити – 
заснован на бодовању свих битних елемената 
презентације 

 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
• праћење остварености исхода 
• тестове знања 
• оцењивање оспособљености за практични рад 
• оцењивање пројеката на задату тему 
• оцењивање квалитета домаћих задатака 

 
Оквирни број часова по темама 
 

• основи информатике (препоручује се 8 часова) 
• архитектура рачунарског система (препоручује се 6 часова) 
• програмска подршка рачунара (препоручује се 2 часа) 
• основе рада у оперативном систему са графичким интерфејсом  
    (препоручује се 12 часова) 
• текст процесор (препоручује се 12 часова) 
• мрежне информационе технологије (препоручује се 10 часова) 
• интернет (препоручује се 12 часова) 
• слајд-презентације (препоручује се 12 часова) 

 
 
 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 

– Информатика је у корелацији са свим наставним предметима 



Назив предмета: МАТЕМАТИКА 

Годишњи фонд часова 148 

Разред: први 

Циљеви предмета: 
 

1. Развијање логичког и апстрактног мишљења; 
2. Развијање способности јасног и прецизног изражавања и коришћења основног математичко-логичког језика; 
3. Развијање способности одређивања и процене квантитативних величина и њиховог односа; 
4. Разликовање геометријских фигура и њихови узајамни односи  и трансформације; 
5. Разумевање функционалних зависности, њихово представљање и примена; 
6. Развијање систематичности, уредности, прецизности, темељности, истрајности, критичности у раду; развијање радних 

навика и способности за самостални и групни рад;  
7. Стицање знања и вештина корисних за трансфер у стручно-теоретским предметима и развијање способности за 

правилно коришћење стручне литературе; 
8. Формирање свести о универзалности и примени математичког начина мишљења; 
9. Подстицање стручног развоја и усавршавање у складу са индивидуалним способностима и потребама друштва; 
10. Развој способности потребних за решавање проблема и нових ситуација у процесу рада и свакодневном 

животу.MEDNIK ДЕФИНИЦИЈА 



ТЕМА ЦИЉ  ИСХОДИ  
По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

ОБАВЕЗНИ И 
ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ  

 ПО ТЕМАМА 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 
ПРОГРАМА 

Л
ог
ик

а,
 с
ку
по
ви

 и
 ф
ун
кц

иј
е 

• Стицање 
основних 
знања из 
математичке 
логике, 
скупова и 
функција 

• разликује: константe, променљиве, операцијe, 
релације 

• препозна исказ и утврђује његову истинитост 
• испитује тачност једноставнијих исказних 

формула 
• разуме појам скупа и скуповних операција и 

повезује их са исказним операцијама 
• примени неке од закона закључивања (закон 

искључења трећег, закон транзитивности за 
еквиваленцију, закон контрапозиције, правило 
свођења на противречност, Де Морганова 
правила, modus ponens) 

• разуме појам уређеног пара 
• разуме појам релације  
• разуме појам функције и зна врсте 

пресликавања 
• препозна аналитички израз линеарне функције 
• одређује композицију две функције 
• одреди инверзну функцију линеарне функције 

• Математичко-логички 
језик 

• Искази и исказне операције 
• Скупови и скуповне 

операције 
• Важнији закони 

закључивања 
• Декартов производ скупова 
• Појам релације и функције 
• Слагање функција 
• Инверзна функција 

 

• Тему реализовати кроз понављања, 
продубљивања и допуњавања оних 
садржаја ове теме који су ученици 
учили у основној школи.  

• Потребно је овладати математичко-
логичким језиком, разјаснити суштину 
математичких појмова и чињеница без 
превеликих формализација. 

• Обратити пажњу на разумевање и 
правилно коришћење математичких 
симбола, јасно и прецизно 
изражавање. 

• Истицати везе одговарајућих логичких 
и скуповних операција. 

• Садржаје повезивати са примерима из 
свакодневног живота блиским 
искуству ученика, посебно на 
примерима из скупа реалних бројева 
(нпр. обрадити скуповне операције и 
над интервалима реалне праве). 

• Користити Венове дијаграме. 
• За реализацију обавезних и 

препоручених садржаја предлаже се 
14 часова. 



Ре
ал
ни

 б
ро
је
ви

 
• Обнављање и 

проширивање 
знања о 
скупу 
реалних 
бројева 

• разуме појмове природних и целих бројева 
• зна појам дељивости природних бројева, појам 

простог броја и појам узајамно простих 
бројева, уме да одреди НЗС и НЗД датих 
природних бројева  

• зна основне подскупове скупа реалних бројева 
(N, Z, Q, I) и разликује њихове елементе на 
примерима 

• обавља рачунске операције са разломцима и 
децималним бројевима, преводи децималне 
бројеве у разломке и обрнуто 

• израчуна вредност једноставног рационалног 
бројевног израза, зна да делилац мора бити 
различит од нуле  

• одреди апсолутну вредност реалног броја и 
графички је интерпретира на бројевној оси 

• заокругљује број на одређени број децимала и 
уме да израчунату вредност једноставног 
израза са реалним бројевима прилагоди 
траженој тачности израженој бројем 
децималних места 

• зна  шта је апсолутна и релативна грешка и уме 
да их разликује 

• разуме појам комлексног броја и уме да врши 
основне рачунске операције са њима 

• Природни и цели бројеви, 
појам дељивости 

• НЗС и НЗД природних 
бројева 

• Рационални и реални 
бројеви 

• Операције са  реалним  
бројевима, уређеност 
реалних бројева и бројевна 
права 

• Апсолутна вредност 
реалног броја 

• Приближна  вредност 
реалног  броја, правила 
заокругљивања, грешка   

• Алгебарски облик 
комплексног броја, појам и 
правила рачунања 
 

• У систематизацији знања о бројевима 
водити рачуна да ученици усвоје и 
умеју да примене својства рачунских 
операција водећи рачуна о  њиховим 
узајамним приоритетима.  

• Инсистирати на прецизности, 
тачности, систематичности и 
уредности у раду. 

• Показати ирационалност броја √2.  
• Садржаје о грешкама повезати са 

другим наставним предметима; 
израчунавати апсолутну и релативну 
грешку конкретних мерења. 

• Ученик треба да схвати да је рачунање 
са реалним бројевима најчешће 
рачунање са приближним 
вредностима тих бројева. 

• Препоручени број часова за садржај 
алгебарски број је 2. 

• За реализацију обавезних и 
препоручених садржаја предлаже се 
13 часова. 

П
ро
по
рц
ио
на
лн
ос
т 

• Стицање 
основних 
знања о 
пропорцијама 
и процентном 
рачуну и 
њихова 
примена 

• израчуна одређен део неке величине 
• зна шта је размера, уме да је прошири или 

скрати и  примењује je у решавању проблема 
поделе и мешања 

• реши просту пропорцију 
• препозна директну или обрнуту 

пропорционалност две величине, уме да је 
примени у решавању једноставних проблема  

• примени процентни и каматни рачун  
• представи зависне величине табеларно и у 

координатном систему; графички представи 
статистичке податаке 

• Размера и пропорција 
• Директна и обрнута 

пропорционалност 
• Сразмерни  рачун, рачун 

поделе и мешања 
• Процентни рачун и 

каматни рачун 
• Графичко представљање 

статистичких података 
 

• Тему реализовати кроз понављања, 
продубљивања и допуњавања оних 
садржаја ове теме који су ученици 
учили у основној школи 

• Важно је да се размера везује за 
реалне и конкретнe примене (планови  
и географске карте, рецептуре за 
одређене прехрамбене производе, 
легуре). 

• За реализацију обавезних и 
препоручених садржаја предлаже се 6 
часова.  



Ге
ом

ет
ри
ја

 
• Стицање 

основних 
знања и 
вештина из 
геометрије 
 

 

• разуме појмове тачка, права, раван, простор  
• зна аксиоме припадања, аксиому паралелности и 

њихове прве последице  
• разуме појам распореда тачака на правој 
• разуме појмове: дуж, изломљена линија, 

полуправа, полураван, угао, многоугао 
• разликује узајамни однос углова (суседни, 

упоредни, унакрсни, комплементни, 
суплементни)  

• разуме појмове: растојање, изометрија, 
подударност дужи и углова 

• зна ставове о подударности троуглова и уме да их 
примењује 

• разуме појам правог угла и примењује ставове о 
угловима са нормалним и паралелним крацима 

• зна узајамне односе унутрашњих и спољашњих 
углова троугла 

• зна узајамне односе углова и страница троугла 
• зна Питагорину теорему и уме да је докаже  
• зна појам круга, узајамни положај правих и 

кругова (праве и круга, два круга, заједничке 
тангенте) 

• докаже теорему о односу централног и 
периферијског угла над истом тетивом и 
теорему о углу између тангенте и тетиве 

• зна својства симетрале дужи и њену 
конструкцију,  центар описаног круга око 
троугла 

• зна својства симетрале угла и њену 
конструкцију,  центар уписаног круга у троугао 

• зна да конструише висину троугла 
• зна шта је тежишна дуж троугла и својства 

тежишта 
• зна шта је средња линија троугла и њено 

својство  
• зна основне односе у једнакокраком, односно у 

једнакостраничном троуглу 
• разликује врсте четвороуглова и њихова 

својства 
• зна основне ставове о паралелограму и уме да 

их примени  
• зна теореме о тетивном и тангентном 

четвороуглу и уме да их примењује 
• конструише троугао, четвороугао, многоугао и 

• Основни и изведени појмови  
и ставови  геометрије (тачка, 
права, раван и простор, 
аксиоме припадања, 
аксиома паралелности и 
прве последице) 

• Појам распореда тачака на 
правој и својства 

• Међусобни положаји 
тачака, правих и равни 

• Дуж, изломљена линија, 
полуправа, полураван, угао, 
многоугао Оријентација 
равни. 

• Појам растојања и 
изометрије, подударност 
дужи и углова 

• Подударност троуглова 
• Прав угао. Углови са 

нормалним и паралелним 
крацима 

• Односи страница и углова 
троугла. Питагорина 
теорема 

• Круг. Централни и 
периферијски угао, угао 
између тангенте и тетиве 

• Значајне тачке троугла  
• Врсте четвороуглова. 

Тетивни и тангентни 
четвороугао 

• Конструктивни задаци 
(троугао, четвороугао, 
многоугао, круг) 

 

• Уз све стечене представе о основним 
геометријским појмовима водити 
рачуна да се ученици први пут 
сусрећу са  аксиоматским приступом у 
геометрији. 

• Не инсистирати на учењу свих 
аксиома напамет. 

• Направити одабир једноставнијих 
последица аксиома. 

• Докази неких основних теорема  
(својства симетрале дужи, збир углова 
у троуглу, однос страница и углова 
троугла, периферијски и централни 
угао,...). 

• Инсистирати на прецизној и уредној 
конструкцији  једноставних фигура 
(лењиром и шестаром). 

• За реализацију обавезних и 
препоручених садржаја предлаже се 
32 часа. 
 
 



Ра
ци

он
ал
ни

  
ал
ге
ба
рс
ки

 и
зр
аз
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• Стицање 
основних 
знања и 
вештина о 
полиномима 
и 
рационалним 
алгебарским 
изразима 

• зна да среди полином добијен сабирањем, 
одузимањем и множењем полинома 

• зна да примени дистрибутивни закон множења 
према сабирању и формуле за квадрат и куб 
бинома и разлику квадрата, збир и разлику 
кубова  

• зна да растави полином на чиниоце 
• зна да одреди најмањи заједнички садржалац 

полинома 
• оперише са рационалним алгебарским изразима 

• Полиноми и операције са 
њима 

• Растављање полинома на 
чиниоце 

• Најмањи заједнички 
садржалац полинома 

• Трансформације 
рационалних алгебарских 
израза 

• Инсистирати на прецизном 
изражавању и записивању при раду са 
полиномима. 

• Наведене исходе увежбавати на 
једноставнијим и мање сложеним 
задацима. 

• За реализацију обавезних и 
препоручених садржаја предлаже се 
20 часова. 

Л
ин

еа
рн
е 
је
дн
ач
ин

е 
и 
не
је
дн
ач
ин

е 

• Усвајање 
појмова и 
решавање 
линеарних 
једначина и 
неједначина, 
система 
линеарних 
једначина и 
графички 
приказ 
линеарне 
функције  

• решава линеарну једначину и једначине које се 
своде на линеарну једначину 

• решава проблеме који се своде на линеарну 
једначину 

• представи тачку и дуж у координатном 
систему, уме да одреди координате средишта 
дужи и да израчуна растојање између две 
тачке 

• прикаже аналитички, табеларно и графички 
линеарну функцију 

• анализира график линеарне функције 
• решава линеарну неједначину и графички 

прикаже скуп решења 
• решава  систем линеарних једначина са две 

непознате  - општи случај 
• решава  систем линеарних једначина са три 

непознате (без параметара) 
• решава проблеме који се своде на системе 

линеарних једначина 
• решава систем линеарних неједначина са 

једном непознатом и графички прикаже скуп 
решења 

 

• Линеарна једначина и њене 
примене 

• Координатни систем 
• Линеарна функција и њен 

график 
• Линеарна неједначина 
• Систем линеарних 

једначина  
• Систем линеарних 

неједначина 
 

• Узимати разне форме једначина које 
се своде на линеарне (непозната у 
имениоцу, апсолутна вредност). 

• Решавати  једначине са параметрима. 
• Истаћи повезаност између 

аналитичког и графичког приказа 
функције. 

• Решавање система две линеарне 
једначине са две непознате 
(укључујући и случај када 
коефицијенти зависе од једног 
параметра) и одговарајућа 
геометријска интерпретација. 

• Решавање система неједначина са 
једном непознатом (без параметра). 
Одговарајућа решења приказивати у 
различитим облицима. 

• За реализацију обавезних и 
препоручених садржаја предлаже се 
20 часова. 



С
ли
чн
ос
т 

• Стицање 
основних 
знања и 
вештина из 
сличности 

• зна Талесову теорему и њену примену на 
поделу дужи на више једнаких делова 

• разуме појам хомотетије  
• разуме појам сличних фигура и зна ставове 

сличности троуглова и то примењује 
• зна шта је потенција тачке у односу на круг и 

златни пресек 

• Талесова теорема и 
хомотетија. 

• Појам сличности. 
Сличност троуглова и 
ставови сличности. 

• Примена сличности. 
 
 

• Усвајање Талесове теореме и њених 
примена на хомотетију и сличност. 

• Истаћи примене сличности на 
правоугли троугао. 

• За реализацију обавезних и 
препоручених садржаја предлаже се 9 
часова. 

В
ек
то
ри

 

• Стицање 
основних 
знања и 
вештина из 
вектора 

• зна појам  вектора  и уме да изврши операције 
са векторима (сабирање и  одузимање вектора, 
производ броја и вектора) 

• покаже чему је једнака вредност средње линије 
троугла или средње линије трапеза 

• разуме поделу дужи у датом односу 
 

• Појам вектора, супротан 
вектор, основне операције 
са векторима 

• Примери примене (средња 
линија троугла, тежиште, 
разлагање сила у физици) 

• Подела дужи у датој 
размери 

• Инсистирати на појму вектора и 
њиховим вишеструким применама 
(геометрија, физика). 

• За реализацију обавезних и 
препоручених садржаја предлаже се 6 
часова. 

Т
ри
го
но
м
ет
ри
ја

 п
ра
во
уг
ло
г 

тр
оу
гл
а 

• Стицање 
знања из 
тригонометр
ије 
правоуглог 
троугла и 
примена 

 

• зна шта је синус, косинус, тангенс и котангенс 
оштрог угла у правоуглом троуглу, уме да их 
израчунава када су дате странице и обрнуто 

• конструише оштар угао ако је позната 
вредност једне тригонометријске функције   

• зна и примењује основне тригонометријске 
идентичности  

• зна вредности тригонометријских функција 
углова: 00,  300 , 450 , 600 и  900,  уме да помоћу 
калкулатора одреди вредности за остале 
оштре углове  и обрнуто  

• елементе тригонометрије правоуглог троугла 
користити у решавању практичних проблема 

• Тригонометрија 
правоуглог троугла 

• Вредности 
тригонометријских 
функција за углове од 00,  
300 , 450 , 600 и  900  

• Основне 
тригонометријске 
идентичности 

• Решавање правоуглог 
троугла 

• Талесову теорему користи при 
увођењу тригонометријских 
функција оштрог угла. 

• Инсистирати на увежбавању исхода 
на примерима и мање сложеним 
задацима са или без употребе 
калкулатора.  

• За реализацију обавезних и 
препоручених садржаја предлаже се 
8 часова. 



Ге
ом

ет
ри
јс
ке

 
тр
ан
сф
ор
м
ац
иј
е 
ра
вн
и • Стицање 

основних 
знања и 
вештинао 
изометријски
м 
трасформациј
ама 

 

• зна својства осне и централне симетрије и 
одговарајуће конструкције  

• зна својства транслације и ротације и 
одговарајуће конструкције  

• разуме директну и индиректну изометрију 

• Транслација   
• Осна симетрија 
• Централна симетрија 
• Ротација 
• Директне и индиректне 

изометрије 
• Слагање изометрија 

 

• Геометријске трансформације 
илустровати одговарајућим 
конструкцијама лењиром и шестаром. 

• Инсистирати на примени 
геометријских трансформација при 
једноставнијим конструкцијама. 

• За реализацију обавезних и 
препоручених садржаја предлаже се 8 
часова. 
 

 
НАПОМЕНE:  

– ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 4 ПИСМЕНА ЗАДАТКА СА ИСПРАВКАМА ПЛАНИРАНО ЈE 12 ЧАСОВА, 
– ЗБОГ ПОТРЕБЕ КОРЕЛАЦИЈЕ МАТЕМАТИЧКИХ ТЕМА СА САДРЖАЈИМА ДРУГИХ ПРЕДМЕТА ДОПУСТИВЕ СУ МАЊЕ ИЗМЕНЕ 

РЕДОСЛЕДА ТЕМА И ФОНДА ЧАСОВА. 
 
 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 

– Физика 
– Хемија 
– Група стручних предмета у зависности од образовног профила 



Назив предмета: ХЕМИЈА  за стручне  и уметничке четворогодишње школе 
Годишњи фонд 
часова: од 68 до 74, зависно од образовног профила (2 часa недељно) 

Разред: први 

Циљеви предмета: 

1. Развој система општег хемијског образовања; 
2. Развој функционалног система хемијског знања као подршке за изучавање стручних предмета; 
3. Разумевање односа између структуре супстанци, њихових својстава као и могућности њихове примене; 
4. Разумевање природних појава и процеса и хемијског приступа у њиховом изучавању; 
5. Развој хемијске научне писмености;  
6. Препознавање, разумевање и примена хемијских знања у свакодневном животу и професионалном раду; 
7. Разумевање корисности од хемијске производње и за одабрану струку; 
8. Развој способности за сагледавање потенцијалних ризика, могућности превенције и мере заштите при хемијским незгодама у 

свакодневном животу и професионалном раду; 
9. Развој одговорног става према коришћењу супстанци у свакодневном животу и у професионалном раду;  
10. Развој комуникативности и спремности за сарадњу и тимски рад; 
11. Развој одговорности, систематичности, прецизности и позитивног става према учењу; 
12. Развој свести о сопственим знањима и потреби за даљим професионалним напредовањем.  

 
 



 

ТЕМА ЦИЉ 
ИСХОДИ 

По завршетку првог разреда ученик ће 
бити у стању да: 

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ ПО ТЕМАМА 

НАЧИН 
ОСТВАРИВАЊА 
ПРОГРАМА 

Структура 
супстанци 

• Разумевање 
корпускуларног 
концепта грађе 
супстанци 

• Разумевање 
развојности теорије о 
структури супстанци 

• Разумевање односа 
између структуре 
супстанци и њихових 
својстава 

• Развој хемијске научне 
писмености 

• Разумевање утицаја 
међумолекулских сила 
на физичка својства 
супстанци 

• објасни електронеутралност атома 
• разуме  појам  изотопа и примену 

изотопа  
• разликује атом од јона 
• зна симболе елемената и формуле 

једињења 
• зна да су електрони у електронском 

омотачу распоређени према принципу 
мимимума енергије 

• зна да одреди број валентних 
електрона 

• објасни узрок хемијског везивања 
атома и типове хемијских веза 

• разликује јонску везу од ковалентне 
везе 

• разликује неполарну од поларне 
ковалентне везе 

• разуме да својства хемијских једињења 
зависе од  типа хемијске везе 

• разуме појам  релативне атомске масе 
и релативне молекулске масе 

• разуме појам количине супстанце и 
повезаност  количине супстанце са 
масом супстанце  

• зна квантитативно значење симбола и 
формула 

• Грађа атома, атомски и масени број 
• Хемијски симболи и формуле  
• Структура електронског омотача 
• Релативна атомска и молекулска маса 
• Јонска веза 
• Ковалентна веза 
• Метална веза 
• Кристали:атомски,  јонски и 

молекулски 
• Количина супстанце и моларна маса 

 
Демонстрациони огледи: 

• реактивност елемената 1. групе ПСЕ, 
бојење пламена 

• упоређивање реактивности елемената 
17. групе ПСЕ 

• сублимација јода 

На почетку теме ученике 
упознати са циљевима и 
исходима наставе, односно 
учења, планом рада и 
начином оцењивања. 
 
 
Облици наставе 
Предмет се реализује кроз 
следеће облике наставе: 
• теоријска настава  
• демонстрациони огледи 
 
 
Место реализације 
наставе 
Теоријска настава се 
реализује у 
• одговарајућем кабинету 
• специјализованој 

учионици 
• учионици 

 
 
 
 



Дисперзни 
системи 

• Разумевање 
корпускуларног 
концепта преко односа 
компоненти у 
диспесрзном систему 

• Разумевање односа 
између квалитативног 
састава дисперзног 
система и његових 
својстава 

• Разумевање односа 
између квантитативног 
састава дисперзног 
система и његових 
својстава 

• Развој хемијског 
мишљења путем 
логичког и критичког 
мишљења, развој 
осетљивости за 
проблеме и решавање 
проблема 

• Сагледавање значаја 
примене дисперзних 
система у 
свакодневном животу 
и професионалном  
раду 

• разуме да су дисперзни системи смеше 
више чистих супстанци 

• разликује дисперзну фазу и дисперзно 
средство 

• објасни појам хомогене смеше 
• објасни везу између величина честица 

раствора и врсте раствора 
• зна појам и разуме примену аеросола, 

суспензија, емулзија и колоида 
• разуме утицај температуре на 

растворљивост супстанци 
• израчуна масени процентни садржај  

раствора 
• разуме појам количинске  

концентрације  раствора 
 

• Дисперзни системи 
• Растворљивост 
•  Масени процентни садржај раствора 
• Количинска концентрација раствора 

 
Демонстрациони огледи: 
• припремање раствора познате 

количинске концентрације  
• припремање раствора познатог масеног 

процентног садржаја 
 

Препоруке за 
реализацију наставе 
• неопходна предзнања 

поновити уз максимално 
ангажовање ученика 

• ново градиво обрадити 
увођењем што више 
примера из реалног 
живота и подстицати 
ученике на размишљање 
и самостално 
закључивање 

• у настави се  изводе сви 
предвиђени 
демонстрациони огледи, 
како би ученици 
разумели значај 
хемијског експеримента 
као примарног извора 
знања и основног 
метода сазнавања у 
хемији 

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

• инсистирати на 
квантитативном 
изражавању хемијских 
процеса и односа у 
хемијским системима на 
одабраним проблемским 
задацима 

• упућивати ученике на 
претраживање 
различитих извора,  
применом савремених 
технологија за  

Хемијске 
реакције 

• Разумевање  концепта 
одржања материје кроз 
принципе одржања 
масе и енергије 

• Разумевање  
корпускуларног 
концепта у процесу 
одигравања хемијских 
реакција 

• Развој хемијске научне 

• разуме да хемијска промена значи 
настајање нових супстанци, 
раскидањем старих и стварањем нових 
хемијских веза 

• разликује реакције синтезе и анализе  
• напише једначине за хемијске реакције
• примени и користи знања из 

стехиометријског израчунавања на 
хемијским једначинама 

• разуме зашто су неке реакције 

• Хемијскe  реакцијe 
• Хемијске једначине 
• Реакције синтезе и анализе  
• Стехиометријска израчунавања на 

основу хемијских једначина 
• Топлотни ефекат при хемијским 

реакцијама 
• Брзина хемијске реакције и фактори 

који утичу  
• Хемијска равнотежа 



писмености и 
способности 
комуникације у хемији

• Развој хемијског 
мишљења путем 
логичког и критичког 
мишљења, развој 
осетљивости за 
проблеме и 
способности за 
решавање проблема 

егзотермне а неке ендотермне у 
размени енергије са околином 

• зна факторе који утичу на брзину 
хемијске реакције  

• разуме појам  хемијске равнотеже  
• разликује коначне  и равнотежне  

хемијске реакције 
• разуме значај хемијске равнотеже за 

процесе  из свакодневног живота 
• прикаже  електролитичку социјацију 

киселина, база и соли  хемијским 
једначинама 

• разликује  киселу, базну и неутралну 
средину на основу рH вредности 
раствора 

• објасни појам електролита и  
• разуме појам јаких и слабих 

електролита 
• објасни напонски низ елемената 
• објасни  процесе оксидације и 

редукције као отпуштања и примања 
електрона 

• схвати да је у оксидо-редукционим 
реакцијама број отпуштених електрона 
једнак броју примљених електрона 

• разуме шта је оксидациони број и како 
се одређује оксидациони број атома у 
молекулу 

• разуме да се при оксидацији 
оксидациони број повећава, а при 
редукцији оксидациони број смањује 

• зна да одреди оксидационо и 
редукционо средство на основу 
хемијске једначине 

• разуме и објасни  појам електролизе и 
разуме значај електролизе у струци 

• разуме и објасни  појам корозије 
• разуме и објасни поступке  заштите  од 

• Електролити 
• Електролитичка дисоцијација киселина, 

база и соли 
• pH вредност 
• Оксидо-редукциони  процеси  
• Електролиза  
• Корозија 

 
Демонстрациони огледи: 
• кретање честица као услов за хемијску 

реакцију/реакција између гасовитог 
амонијака и гасовитог 
хлороводоника/размена енергије 
између система и околине 

• растварање амонијум-хлорида и 
растварање натријум-хидроксида у 
води 

 

прикупљање хемијских 
података 

• указивати на корисност 
и штетност хемијских 
производа по здравље 
људи 

• указивати  на повезаност
хемије са техничко-
технолошким, социо-
економским и 
друштвеним наукама 

 
 

Оцењивање 
Вредновање остварености 
исхода вршити кроз: 
• усмену проверу знања 
• писану проверу знања 
 
 
Број часова по темама 
• структура супстанци 

(10) 
• диспрезни системи (6) 
• хемијске реакције (18) 
• хемија елемената и 

једињења (32) 
• хемијски аспекти 

загађивања животне 
средине (2) 



корозије 

Хемија 
елемената и 
једињења 

• Разумевање односа 
структуре супстанци и 
њихових својстава 

• Сагледавање значаја 
примене елемената и 
једињења у 
професионалном раду 
и свакодневном 
животу   

• Разумевање значаја и 
примене елемената, 
једињења и легура у 
техничко-технолошким
процесима 

• разуме периодичну промену својстава 
елемената у ПСЕ 

• разликује метале, неметале и 
металоиде 

• разуме стабилност племенитих гасова 
• зна карактеристична својства 

неметала: водоника, кисеоника, азота, 
угљеника, силицијума, фосфора, 
сумпора, хлора и њихових важнијих 
једињења, као и њиховог ефекта на 
живи свет 

• зна карактеристична својства метала: 
натријума, калијума, магнезијума, 
калцијума, алуминијума и олова и 
њихових важнијих једињења, као и 
њиховог ефекта на живи свет 

• зна општа својства прелазних метала и 
њихових једињења и њихову примену 
у струци 

• зна својства атома угљеника у 
органским молекулима 

• познаје класификацију органских 
једињења (према структури и врсти 
хемијских веза) 

• зна како хемијска својства зависе од 
природе хемијске везе 

• зна хемијска својства органских 
једињења која имају примену у струци 
и свакодневном животу 
 

• Стабилност племенитих гасова 
• Упоредни преглед  и опште 

карактеристике елемената 17. 16. 15. 14. 
13. и 12.  групе ПСЕ  

• Упоредни преглед и  опште 
карактеристике елемената 1. и 2. групе 
ПСЕ 

• Опште карактеристике прелазних 
елемената и њихова примена у струци 

• Својства атома угљеника 
• Класификација органских једињења 
• Типови органских реакција 
• Важнија органска једињења (угљени 

хидрати, масти, протеини) од значаја за 
струку 

 
Демонстрациони огледи: 
• реакција магнезијума и алуминијума  са 

сирћетном киселином 
• дејство сирћетне киселине на предмете 

од бакра 
• припремање пенушавих освежавајућих 

пића 
• доказивање скроба раствором јода 
• растварање скроба у топлој и хладној 

води 
• згрушавање протеина лимунском 

киселином 
 
 

Хемијски 
аспекти 
загађивања 
животне 
средине 

• Развој одговорног 
става према 
коришћењу супстанци 
у свакодневном животу
и професионалном 
раду 

• Разумевање и 

• разуме и објасни штетно дејство неких 
супстанци на животну средину и 
здравље људи 

• зна најчешће изворе загађивања 
атмосфере, воде и тла 

• разуме и објасни значај пречишћавања

• Загађивање атмосфере, воде и тла 
• Извори загађивања 
• Пречишћавање 
• Заштита и одлагање секундарних 

сировина 

 



просуђивање начина 
одлагања и 
уништавања хемијских 
загађивача животне 
средине  

• разуме значај правилног одлагања 
секундарних сировина 

 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 

− Физика 
− Биологија 
− Стучни предмети 

 
 



        
Назив предмета: ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

Годишњи фонд часова: oд 64 до 74   

Разред: први, за четворогодишње  стручне школе – IV степен стручне спреме 

Циљеви предмета: 

1. 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. 

2. подстицање раста и развоја и утицање на правилно држање тела (превенција постуралних поремећаја);  
3. развој и усавршавање моторичких способности и теоријских знања неопходних за самостални рад на њима;  
4. стицање моторичких умења (вештина) и теоријских знања неопходних за њихово усвајање;  
5. проширење и продубљавање интересовања које су ученици стекли у основној школи и потпуније сагледавање спортске 

гране за коју показују посебан интерес;  
6. усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања дефинисаних општим циљем овог предмета 

(васпитно-образовног подручја);  
7. мотивација ученика за бављење физичким активностима и формирање позитивних психо-социјалних образаца 

понашања;  
8. оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним условима живота и рада. 

ЕМА ЦИЉ 

ИСХОДИ 
По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 
 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ   
ПО ТЕМАМА 

НАЧИН 
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

 
• Здравствена 

култура и 
физичка 
активност 
као основа 
за 
реализовањ
е 
постављени
х циљева и 
исхода  

 

• Унапређивање 
и очување 
здравља 

• Утицај на 
правилно 
држање тела 
(превенција  
постуралних 
поремећаја) 

• пpепозна везе између физичке 
активности и здравља 

• објасни карактеристике положаја 
тела, покрета и кретања у 
професији за коју се школује и 
уочи оне које могу имати 
негативан утицај на његов раст, 
развој 

• одабере и изведе вежбе 
обликовања и вежбе из 
корективне гимнастике, које ће 
превентивно утицати на могуће 
негативне утицаје услед рада у 
одабраној професији; 

• Вежбе обликовања (јачања, 
лабављење и растезање) 

• Вежбе из корективне 
гимнастике 

• Провера стања моторичких и 
функционалних способности 

• На почетку теме ученике 
упознати са циљевима и 
исходима наставе , 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 
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• Развој 
моторичких 
и 
функциона
л-них 
способност
и човека, 
као основа 
за 
реализовањ
е 
постављени
х циљева и 
исхода 

 

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

 

• именује  моторичке способности 
које треба развијати, као и 
основна средства и методе за 
њихов развој 

• примени адекватна средства 
(изводи вежбе) за развој и 
усавршавање моторичких 
способности из: вежби 
обликовања, атлетике, 
гимнастике, пливања и спортских 
игара за развој: снаге, брзине, 
издржљивости, гипкости, 
спретности и окретности 
 

 
 
 
 

• Вежбе снаге без тегова и са малим 
теговима (до 4 кг) 

• Трчање на 60 м и 100 м. 
• Трчање на 800 м ученице и 1000 м.

ученици 
 

 

далеко су више оптерећени у 
редовном образовању 
практичном и теоријском 
наставом од осталих ученика. 
Због тога је физичко васпитање 
у овим школама, значајно за 
активан опоравaк ученика, 
компензацију и  релаксацију с 
обзиром на њихова честа 
статичка и једнострана 
оптерећења. Теоријска знања из 
области физичких активности су 
од великог значаја за укупнo 
бављење физичким вежбама 

• Вежбе растезања (број понављања 
и издржај у крајњем положају), 

• Полигони спретности и окретности
и спортске игре 

• Аеробик 
 

 

 
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, 

• Усвајање 
знања, 
умења и 
вештина из 
спортских 
грана и 
дисциплина 
као основа 
за 
реализовањ
е 
постављени
х циљева и 
исхода 

 
• Атлетика 
 
 
 
 

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

• Мотивација 
ученика за 
бављењем 
физичким 
активностима 

• Формирање 
позитивних 
психосоцијалн
их образаца 
понашања 

• Примена 

• 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), али и из оних које  поседује 
вештину,        технику и  
тактику спортске игре, као и 
вежбе из осталих програмом 
предвиђених садржаја; 

• детаљније опише правила 
спортске гране за коју показује 
посебан интерес –за коју школа 
има услове; 

• објасни због којих је 
карактеристика физичког 
васпитања важно, да активно 
учествује у процесу наставе и 

• АТЛЕТИКА 
У свим атлетским дисциплинама 
треба радити на развијању 
основних моторичких особина за 
дату дисциплину 
 
Трчања:  
Усавршавање технике трчања на 
кратке и средње стазе: 
-100 м. ученици и ученице  
-800 м. ученици и ученице   
-штафета 4 x 100 m. ученици и 
ученице 
 
Вежбање технике трчања на 
средњим стазама умереним 
интезитетом и различитим темпом  
у трајању од 5 до 10  мин.  
Крос: јесењи и пролећни    
-800 м.  ученице,  
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• Спортска 

гимнастика: 
     (Вежбе на  
     справама и 
     тлу) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

стечених 
умења, знања 
и навика у 
свакодневним 
условима 
живота и рада 

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

• Усвајање 
етичких 
вредности и 
подстицање 
вољних 
особина 
ученика ; 

• Повезивање 
моторичких 
задатака у 
целине;  

• Увођење 
ученика у 
организовани 
систем 
припрема за 
школска 
такмичења, 
игре, сусрете и 
манифестације
; 

 
• Развијање 
елемената 

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/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 физичкимм 
односно спортским активностима 
и правилном исхраном; 

• самостално бира физичку односно 
спортску активност и изводи је  у 
окружењу у коме живи; 

• објасни да покрет и кретање, без 
обзира на то којој врсти физичке, 
односно спортске активности 
припада, има своју естетску 
компоненту (лепота извођења, 
лепота доживљаја); 

• ужива у извођењу покрета и 
кретања; 

-1000 м. ученици 
Скокови:  

 Скок удаљ корачном тeхником. 
Скок увис леђном техником 
 
Бацања:  
Бацање кугле, једна од 
рационалних техника (ученице 4 
кг  , ученици 5 кг ). 
 
Спровести такмичења у одељењу, 
на резултат, у свим реализованим 
атлетским дисциплинама.      
  
• СПОРТСКА ГИМНАСТИКА: 

ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ 
  Напомене: 

- Наставник формира групе на 
основу умења (вештина) ученика 
стечених после основне школе: 
основни, средњи и напредни ниво 

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

1. Вежбе на тлу 
    За ученике и ученице: 

-  вага претклоном и заножењем и 
спојено, одразом једне ноге колут 
напред 

-  став на шакама, издржај, колут 
напред 

- два повезана премета странце 
удесно и улево 

-  за напредни ниво премет странце 
са окретом за 1800  и доскоком на 
обе ноге („рондат“) 
2.  Прескок 

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 

 3 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Спортска 

игра (по 
избору) 

 
 
 

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

• Избор 
спортских 
грана, 
спортско-
рекреативних 
или других  
рекреативних 
активности 
као трајног 
опредељења за 
њихово 
свакодневно 
упражњавање;  

 

• 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;

• правилно се односи према 
окружењу у коме вежба, рекреира 
се и бави се спортом, што преноси 
у свакодневни живот; 

• учествује на школском такмичењу 
и у систему школских спортских 
такмичења.   

 

   За ученике коњ у ширину висине 
120  цм; за ученице 110 цм: 

-  згрчка; 
-  разношка 
-  за напредни ниво: склонка 
3. Кругови  
   За ученике (дохватни кругови): 

- из мирног виса вучењем вис 
узнето, спуст у вис стражњи, 
издржај, вучењем вис узнето, 
спуст у вис предњи 

   За ученице (дохватни кругови): 
- уз помоћ суножним одскоком 
наскок у згиб, њих у згибу (уз 
помоћ); спуст у вис стојећи 

4. Разбој 
    За ученике (паралелни разбој): 
- из њиха у упору, предњихом 
саскок са окретом за 1800 (окрет 
према притци) 

- њих у упору, у зањиху склек, 
предњихом упор, зањих у упору, 
у предњиху склек 
 За ученице (двовисински разбој 
или једна притка вратила): 

-  наскок у упор на н/п, премах 
једном ногом до упора јашућег, 
прехват у потхват упорном 
руком (до предножне) и 
спојено одножењем заножне 
премах и саскок са окретом 
за 900 (одношка), завршити 
боком према притци 

5. Вратило 
    За ученике(дохватно вратило): 

- суножним одривом узмак; 
ковртљај назад у упору предњем; 
саскок замахом у заножење 
(зањихом) 

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, и то 
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. 

• 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 
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• Физичка, 

односно 
спортска 
активност: 
у складу са 
могућности
-ма школе.  

 
 

6. Греда  
    За ученице (висока греда): 

- залетом и суножним одскоком 
наскок у упор, премах 
одножно десном; окрет за 900, 
упором рукама испред тела 
преднос разножно; ослонцем 
ногу иза тела (напреднији 
ниво: замахом у заножење) до 
упора чучећег; усправ, усправ, 
ходање у успону са докорацима, 
вага претклоном, усклон, 
саскок пруженим телом (чеоно 
или бочно у односу на справу) 
 

7. Коњ са хватаљкама  
    За ученике:  

 - премах одножно десном напред 
замах улево, замах удесно, 
замах улево и спојено премах 
левом напред; премах десном 
назад, замах улево, замах удесно 
и спојено одножењем десне, 
саскок са окретом за 900 улево до 
става на тлу, леви бок према 
коњу 

 
Школско такмичење (одељење, 
школа): актив наставника физичког 
васпитања бира справе на којима ће 
се ученици такмичити. 
За напредније ученике: састави из 
система школских спортских 
такмичења и учешће на вишим 
нивоима школских такмичења. 
Минимални образовни захтеви:  
За ученике: наставни садржаји из 
програма вежби на тлу, прескока, 
једне справе у упору и једне 

физичко фаспитање 
дозвољена је истовремена 
реализација часа.  

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

• Атлетика : трчање на 100 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 
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справе у вису;  
За ученице: наставни садржаји из 
програма вежби на тлу, прескока, 
греде и двовисинског разбоја 
 
• СПОРТСКА ИГРА (по избору) 
 

• Понављање и 
учвршћивање раније 
обучаваних елемената 
игре.  

• Даље проширивање и 
продубљавање техничко-
тактичке припремљености 
ученика у складу са 
изборним програмом за 
дату игру. На основу 
претходних умења у 
техници и тактици 
наставник планира 
конкретне садржаје из 
спортске игре. 

 
 
• Актив наставника, према 

програму који сам доноси из 
програма трећег разреда (програм 
по избору ученика) у складу са 
могућностима школе, организује  
наставу за коју ученици покажу 
посебно интересовање. 
 

основне школе (6 часова)  
• теоријских часова (1 у првом и 

1 у другом полугодишту) 
• атлетика (15 часова) 
• гимнастика: вежбе на справама 

и тлу (15 часова) 
• Физичка активност, односно 

спортска активност:у складу са 
могућностима школе а по 
избору ученика (32 часа) 
 

• Провера знања и вештина (4 
часа) 

 
 

НАПОМЕНА:Годишњи фонд часова зависи од броја наставних недеља у првом разреду који је дефинисан наставним планом за сваки образовни 
профил. 
 
 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА 
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Сваки од образовних профила има карактеристике везане за обављање конкретних стручних послова, који захтевају одређене  
положаје тела, покрете и кретања и 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  посебни садржаји, којима се обезбеђује превенција.  

• Биологија  
• Физика  
• Хемија  
• Филозофија  
• Ликовна култура  
• Музичка култура 



ГЕОГРАФИЈА 
 
Назив предмета:  Географија 

Годишњи фонд часова:  32 – 37 (према наставном плану) 

Разред:  први 

Циљеви предмета: 

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; 
8. Оспособљавање ученика за одговорно опхођење према себи и окружењу и за активно учествовање у заштити, обнови и 

унапређивању животне средине. 
 



ТЕМА ЦИЉ ИСХОДИ 
По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

ОБАВЕЗНИ И 
ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ ПО 

ТЕМАМА 

НАЧИН 
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

У
во
д 

• Стицање 
знања о 
предмету 
проучавања, 
подели, 
значају и 
месту 
географије у 
систему наука 

 
• Уочавање и 

схватање 
корелативних 
односа између 
географије и 
других 
природних и 
друштвених 
наука 

• дефинише  предмет изучавања, значај, развој и 
место  географије у систему наука 

• разликује природне и друштвене елементе 
географског простора и схвата  њихове узајамне  
узрочно-последичне везе и односе  

• одреди  место географије у систему  наука  
• препозна значај и практичну примену географских 

сазнања 

• Предмет проучавања, 
подела и значај   

• Место  географије у 
систему наука 

На почетку теме ученике упознати 
са циљевима и исходима наставе / 
учења, планом рада и начинима 
оцењивања. 
 
Облици наставе 
   Предмет се реализује кроз следеће 
облике наставе: 

теоријска настава (32 – 37 часова) 
 
Место реализације наставе 
   Теоријска настава се реализује у  
учионици 

 
Препоруке за реализацију наставе 
• коришћење савремених 

електронских помагала, 
• аналогних и  дигиталних 

географских карата различитог 



ТЕМА 

ОБАВЕЗНИ И 

МА ЦИЉ ИСХОДИ 
По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ ПО 

ТЕМАМА 

НАЧИН 
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРА

С
ав
ре
м
ен
е 
ко
м
по
не
нт
е 
ге
ог
ра
ф
ск
ог

 п
ол
ож

ај
а 
С
рб
иј
е 

• Проширивање 
знања о 
положају,  
месту и улози  
Србије на 
Балканском 
полуострву и 
југоисточној 
Европи 

 
• Уочавњем  

општих 
географских 
карактеристик
а, сагледати 
сложене    
друштвено - 
економске 
процесе и 
промене у  
jугоисточној 
Европи на 
Балканском  
полуострву и у 
нашој држави. 

 

• дефинише појам и функције државних граница, 
разуме државно уређење Србије и познаје  државна 
обележја: грб, заставу, химну 

• објашњава на карти положај и величину територије 
Србије уз кратак опис битних карактеристика 
граница са суседним земљама 

• дефинише појам југоисточна Европа,  лоцира на 
карти  Балканско полуострво и идентификује његове 
опште географске карактеристике: физичке, 
културне и демографске 

• анализира  промене на политичкој карти Балканског 
полуострва: настанак и распад Југославије, стварање 
нових држава и облици њихове сарадње  

• уочава предности и недостатке географског 
положаја Србије 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Површина, границе, 
државно уређење и 
државна обележја 
Србије 

• Савремене компоненте 
географског положаја 
Србије 

 

размера и садржаја 
• коришћење информација са 

Интернета  
• коришћење интерактивних 

метода рада 
• користити географске и 

историјске карте опште и 
тематске 

• коришћење писаних извора 
информација (књиге, 
статистички подаци, часописи...) 

 
 
Оцењивање 
   Вредновање остварености исхода 
вршит кроз: 

• праћење остварености 
исхода 
• тестови  знања 

   
Оквирни број часова по темама 
• увод  (најмање 2 часа) 
• савремене компоненте 

географског положаја Србије 
(најмање 3 часа) 

• природни ресурси Србије и 
њихов економско географски 
значај  ( најмање 4 часа) 

• становништво и насеља Србије 
(најмање 5 часова) 

• привреда Србије (најмање 3  
часова) 

• регионалне целине Србије 
       (најмање 10  часова) 
• Србија и савремени процеси у



ТЕМА 

ОБАВЕЗНИ И 
 НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА ЦИЉ ИСХОДИ 
По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ 

ТЕМАМА
ПО 
 

П
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и 
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ф
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• Стицање 
нових и 
продубљених 
знања о 
природи 
Србије и 
њеном утицају  
на живот и 
привредне 
делатности 
људи 

 
• Сагледавање 

физичко-
географских 
компонената 
простора 
Србије и 
разумевање  
њиховог 
значаја  за 
живот људи и 
могућности 
развоја 
привреде   

 

• одреди у геолошком саставу Србије заступљеност 
стена различите старости, састава и порекла 
значајних за појаву руда и минерала 

• лоцира у оквиру геотектонске структуре Србије 
велике целине: Српско-македонску масу, Карпато-
балканиде, Унутрашње динариде, Централне 
динариде и Панонску депресију и објасни њихов 
постанак (деловање унутрашњих тектонских и 
спољашњих сила) 

• идентификује основне макро-целине рељефа Србије: 
Панонски басен  и Планинску област 

• одреди Планинску област и преглед громадних, 
карпатско-балканских, динарских планина и већих 
котлина  

• објасни елементе и факторе климе, разликује 
климатске типове у Србији и њихове одлике 

• направи преглед водног богатства Србије: одреди на 
карти развођа сливова, објасни постанак, поделу и 
значај језера и термоминералних вода  

• закључује о економском значају вода за снабдевање 
насеља, наводњавање, производњу хидроенергије, 
пловидбу, рибарство и туризам 

• дискутује о загађивачима, последицама и мерама 
заштите 

• познаје утицај физичко-географских фактора на 
формирање типова вегетације и разноврсност 
животињског света панонске  и планинске области 
Србије 

• 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. 

• Рељеф Србије 
• Клима, воде и водни 

ресурси, састав и 
карактер тла, биљни и 
животињски свет 
(одлике и економско-
географски значај) 

• Заштићена природна 
добра  у Србији и 
заштита, очување и 
унапређивање природе 

 



ТЕМА 

ОБАВЕЗНИ И 
НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА ЦИЉ ИСХОДИ 
По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ ПО 

ТЕМАМА 
С
та
но
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тв
о 
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ас
ељ

а 
С
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• Проширивање 

знања о 
демографском 
развоју и 
распореду 
становништва 
у Србији  

 
• Уочавње 

демографских  
проблема и 
могућности 
њиховог 
превазилажењ
а за свеукупни 
друштвено-
економски 
развитак наше 
земље  

 
• Формирање 

свести о 
неговању 
националног и 
културног 
идентитета  

 

• опише антропогеографска обележја и  историјско-
географски континуитет насељавања Србије 

• објасни кретање становништва и територијални 
размештај становништва у Србији  

• укаже на промену броја становника Србије и наведе 
факторе који условљавају   промене становништва 

•  уз помоћ графичких метода анализира основне 
демографске одлике; 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, Македонија, Албанија, Црна 
Гора, Босна и Херцеговина, Хрватска и Словенија) 

• разликује оазну, компактну и појединачну 
насељеност српског становништва  у подручјима 
непосредног и ширег окружења 

• објасни основне  карктеристике  становништва 
Републике Српске 

• лоцира аутохтоне српске територије (северни делови 
Далмације, Лика, Кордун, Банија, Славонија и 
Барања) 

• објасни радне миграције у евопске земње и именује 
државе и градове у којима има нашег становништва 

• објасни исељавање нашег становништва на 
ваневропске континенте 

• разликује фазе у исељавању Срба у  прекоокеанске 
земље 

ј ј

• Антропогеографска 
обележја Историјско-
географски континуитет 
насељавања Србије 

• Кретање и 
територијални размештај 
становништва 
(наталитет, морталитет и 
природни прираштај) 

• Миграције. Појам, 
значај, типови и видови 

• Структура 
становништва: 
биолошка, економска, 
социјална,национална  
(етничка и верска) 

• Демографски проблеми 
и популациона политика 
у Србији  

• Срби и наше 
становништво  ван 
граница Србије 

• Постанак, развој и 
размештај насеља 
Србије 

• Подела насеља. Сеоска, 
градска, приградска и 
привремена 

• Економско-географски 
фактори развоја и 
трансформације насеља 
и њихових мрежа и 
система  

• Градски центри и 
њихова улога у 
регионалној 
организацији Србије 



ТЕМА 

ОБАВЕЗНИ И 
НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА ЦИЉ ИСХОДИ 
По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ ПО 

ТЕМАМА 
П
ри
вр
ед
а 
С
рб
иј
е 

• Проширивање 
и 
продубљивање 
знања о 
привреди 
Србије и 
њеним 
основним 
карактеристик
ама 

 
• Сагледавање 

потенцијала и  
могућности 
Србије за 
конкурентност 
у светској 
привреди 

• анализира утицај природних и друштвених чиниоца 
на условљеност развоја и размештаја привреде 
Србије и групише гране привреде по секторима 

• објасни како природни и друштвени фактори утичу 
на развој и размештај пољопривреде Србије 

• дефинише гране пољопривреде у ужем смислу 
(земљорадња и сточарство) и ширем смислу 
(шумарство, лов и риболов), наведе значај 
пољопривреде 

• препозна основне функције шумарства,  значај 
шума, факторе који их угрожавају и мере заштите  

• утврди значај лова и риболова 
• дефинише значај енергетике и рударства; наведе 

енергетске ресурсе и минералне сировине и направи  
њихов картографски преглед на територији Србије 

• објасни појмове индустрија и  индустријализација, 
одрживи развој и наведе факторе развоја и 
размештаја, поделу индустрије и њен значај   

• анализира утицај природних и друштвених фактора 
на развој саобраћаја, кратко опише врсте саобраћаја 
и њихов значај 

• направи   картографски преглед главних друмских и 
железничких праваца у Србији, пловних река и 
канала, већих лука и аеродрома 

• дефинише појмове: трговина, трговински и платни 
биланс и одреди значај трговине  

• анализира утицај природних и друштвених фактора 
на развој туризма, дефиншие и наведе поделу 
туризма 

• Основне карактеристике 
привреде Србије. 

• Пољопривреда, 
шумарство, лов и 
риболов 

• Рударство и енергетика 
• Индустрија: појам, 

подела, структура и 
значај 

• Саобраћај и  трговина 
• Туризам 
 



ТЕМА 

ОБАВЕЗНИ И 
УЧЕНИ НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА ЦИЉ ИСХОДИ 
По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

ПРЕПОР
САДРЖ

ТЕМАМА
АЈИ ПО 
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• Стицање и 
проширивање 
географских 
знања о 
регионалним 
целинама 
Србије и 
сагледавање 
њихових 
специфичност
и  

• дефинише појам регије и направи   картографски 
преглед регионалних целина Србије 

• лоцира на карти Србије границе Војводине и њених 
предеоних целина и препозна њене природне и 
друштвене одлике 

• потврди на карти Србије границе Шумадије и 
Поморавља и наведе њихове природне и друштвене 
одлике 

• препозна на карти Србије границе Западне Србије и 
опише њене природне и друштвене одлике 

• покажее на карти Србије Старовлашко-рашку висију 
уз анализу њених природних и друштвених одлика 

• лоцира на карти Србије границе Источне Србије и 
наведе њене природне и друштвене одлике 

• препозна на карти Србије границе Јужног 
Поморавља и препозна његове природне и 
друштвене одлике 

• потврди на карти Србије границе Косова и Метохије 
и дискутује о његовим природним и друштвеним 
одликама 

• Војводина 
• Шумадија и Поморавље 

(западно и велико) 
• Западна Србија 
• Старовлашко-рашка 

висија 
• Источна Србија 
• Јужно Поморавље 
• Косово и Метохија 



ТЕМА да: 

ОБАВЕЗНИ И 
 НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА ЦИЉ ИСХОДИ 
По завршетку теме ученик ће бити у стању 

ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ ПО 

ТЕМАМА 
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• Стицање 
знања о 
савременим 
политичким  и 
економским 
процесима  у 
Европи и свету 
који су услов 
за напредак 
свих земаља и 
народа  

• Стварање 
реалне слике о 
Србији у 
светским 
размерама и 
савременим 
међународним 
процесима 

 

• дефинише појмове: процес интеграције,  
демократска регионализација, глобализација 

• објасни економске интеграције на Балкану и у 
југоисточној Европи  и познаје мирољубиву 
политику Србије у међународним оквирима и на 
Балкану 

• опише историјат развоја, наведе циљеве и дефинише 
проблеме унутар Уније 

• објасни услове које Србија треба да испуни да би 
постала равноправна чланица заједнице 

• разликује улогу, значај и видове деловања 
међународних организација: (CEFTA, EFTA, 
NAFTA, OECD, OPEK, APEK, G8, BRIK...) 

• објасни улогу, значај и видове деловања Светске 
банке и Међународног монетарног фонда и улогу 
Србије у овим организацијама 

• опише историјат развоја УН, наведе циљеве и 
структуру организације  и образложи привженост 
Србије УН 

• дефинише појам глобализације и разликује 
политичке, територијалане, економске, културне и 
другe видовe глобализације 

• Сарадња Србије са 
другим државама и 
међународним 
организацијама 

• Европска унија - 
оснивање, чланице, 
циљеви,   проблеми, 
фондови и њихова 
приступачност 

• Однос Србије према 
осталим европским и 
ваневропским 
економским и 
политичким 
интеграцијама 

• Светско тржиште 
капитала, структура и 
међународни значај 

• Уједињене нације. 
Структура и 
међународни значај. 
Србија и УН 

• Глобализација као 
светски процес 

 
 
Корелација са другим предметима  
 
• Српски језик и књижевност 
• Историја 
• Стручни предмети у зависности од образовног профила 
• Грађанско васпитање 
• Верска настава 
• Устав и права грађана 



 
 
 



 
Назив предмета: ИСТОРИЈА 
Годишњи фонд часова: 64–74 (према наставном плану) 
Разред: први 

Циљеви предмета: 

1. Стицање хуманистичког образовања и развијање историјске свести; 
2. Разумевање историјског простора и времена, историјских догађаја, појава и процеса и улоге истакнутих личности; 
3. Развијање индивидуалног и националног идентитета; 
4. Стицање и проширивање знања, развијање вештина и формирање ставова неопходних за разумевање савременог света (у националном, 

регионалном, европском и глобалном оквиру); 
5. Развијање функционалних вештина и компетенција неопходних за живот у савременом друштву (подстицање критичког мишљења, 

способности изражавања и образлагања сопствених ставова, разумевање мултикултуралности, развијање толеранције и културе 
аргументованог дијалога). 



ТЕМА ЦИЉ 
ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 
стању да: 

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ ПО 
ТЕМАМА 

НАЧИН 
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 
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• Проширивање 
знања о настанку 
модерне српске 
државе и 
најважнијим 
одликама српске 
државности. 

• Развијање свести 
о значају 
средњовековне 
државности за 
настанак 
модерне српске 
државе. 

• Уочавање улоге  
знаменитих 
личности у 
развоју српске 
државности. 

• Разумевање 
најзначајнијих 
идеја модерног 
доба и њиховог 
утицаја у 
процесу 
стварања српске 
државе. 

• Разумевање 
међународног 
контекста у коме 
настаје и постоји 
српска држава. 

• препозна различите историјске 
садржаје (личности, догађаје, 
појаве и процесе) и доведе их у 
везу са одговарајућом временском 
одредницом и историјским 
периодом; 

• разликује периоде у којима је 
постојала, престала да постоји и 
поново настала српска држава; 

• наведе и упореди одлике српске 
државности у средњем и новом 
веку; 

• уочи утицај европских 
револуционарних збивања на 
развој српске националне и 
државне идеје; 

• објасни узроке и последице 
Српске револуције, 
ослободилачких ратова 1876–
1878, Балканских ратова и Првог 
светског рата;  

• уочи и објасни на историјској 
карти промене граница српске 
државе; 

• лоцира места најважнијих битака 
које су вођене током Српске 
револуције, ослободилачких 
ратова 1876–1878, Балканских 
ратова и Првог светског рата; 

• опише улогу истакнутих личности 
у Српској револуцији, у развоју 
државних иституција и 
формирању модерног политичког 
система, у ослободилачким 
ратовима 1876–1878, Балканским 
ратовима и Првом светском рату; 

• изведе закључак о значају 
уставности за развој модерног 
политичког система. 

• Српска државност у средњем веку. 
• Српски народ и његови суседи у средњем веку. 
• Положај Срба под османском, хабзбуршком и 

млетачком влашћу (XVI–XVIII век). 
• Српска револуција 1804–1835. и њено место у 

контексту европских збивања. 
• Развој државних институција. 
• Развој уставности. 
• Улога модерних династија (Карађорђевићи, 

Обреновићи, Петровићи) у развоју српске 
државности. 

• Ратови Србије и Црне Горе за независност 1876–
1878. 

• Формирање модерног политичког система и 
настанак странака (радикалне, либералне и 
напредњачке).  

• Положај Срба под османском и хабзбуршком 
влашћу у XIX и почетком XX века. 

• Србија и Црна Гора у Балканским ратовима и Првом 
светском рату. 

• Најзначајније личности (вожд Карађорђе Петровић, 
кнез Милош Обреновић, прота Матеја Ненадовић, 
митрополит Стефан Стратимировић, Димитрије 
Давидовић, Тома Вучић Перишић, Илија Гарашанин, 
кнез Александар Карађорђевић, кнез Михаило 
Обреновић, Владимир Јовановић, Светозар 
Милетић, краљ Милан Обреновић, владика Петар I 
Петровић, владика Петар II Петровић, књаз Данило 
Петровић, књаз Никола Петровић, Лука Вукаловић, 
Јован Ристић, Стојан Новаковић, Никола Пашић, 
краљ Александар Обреновић, краљ Петар I 
Карађорђевић, престолонаследник Александар 
Карађорђевић, Радомир Путник, Степа Степановић, 
Живојин Мишић, Петар Бојовић, Јанко Вукотић...). 

На почетку теме ученике упознати са циљевима 
и исходима наставе, односно учења, планом 
рада и начинима оцењивања. 
 
Облици наставе: 
Предмет се реализује кроз следеће облике 
наставе: 
• теоријска настава. 
 
Место реализације наставе: 
• Теоријска настава се реализује у учионици 

или одговарајућем кабинету. 
 
Оцењивање: 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
• праћење остварености исхода 
• тестове знања. 
 
Оквирни број часова по темама: 
• Српска држава и државност - 32 часа; 
• Српски народ у југословенској држави - 14 

часова; 
• Достигнућа српске културе - 10 часова; 
• Српски народ и Србија у савременом свету - 

8 часова. 
 
 
Препоруке за реализацију наставе: 
• структура програма конципирана је с циљем 

да помогне наставнику у планирању 
непосредног рада са ученицима, 
олакшавајући му одређивање обима и 
дубине обраде појединих наставних 
садржаја, 

• за сваку тематску целину дати су циљеви, 
исходи и садржаји, а исходи треба да 
послуже да наставни процес буде тако 
обликован да се наведени циљеви остваре,  

• садржаје треба прилагођавати ученицима, 
како би најлакше и најбрже достигли 
наведене исходе,  

• наставник има слободу да сам одреди 
распоред и динамику активности за сваку 
тему, уважавајући циљеве предмета, 
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• Проширивање 
знања о 
југословенској 
идеји и 
носиоцима идеје 
стварања 
југословенске 
државе.  

• Разумевање 
међународног 
контекста у коме 
настаје 
југословенска 
држава. 

• Проширивање 
знања о 
одликама 
југословенске 
државе. 

• Проширивање 
знања о 
положају 
српског народа у 
југословенској 
држави. 

• Уочавање улоге  
знаменитих 
личности у 
политичком 
животу 
југословенске 
државе. 

• Сагледавање 
међународног 
положаја 
југословенске 
државе. 

• образложи најважније мотиве и 
узроке стварање југословенске 
државе; 

• уочи значај настанка 
југословенске државе за српски 
народ; 

• идентификује одлике 
југословенске државе као 
монархије и као републике; 

• разликује особености друштвено-
политичких система који су 
постојали у југословенској 
држави; 

• уочи и разуме међународни 
положај југословенске државе; 

• образложи допринос 
југословенских 
антифашистичких покрета 
победи савезника у Другом 
светском рату; 

• именује најважније личности које 
су утицале на друштвено-
политичка збивања у 
Југославији. 

• Југословенска идеја и конституисање државе. 
• Одлике политичког система у југословенској 

краљевини (политичке борбе, Видовдански и 
Октроисани устав, лични режим краља Александра, 
стварање Бановине Хрватске и отварање српског 
питања). 

• Априлски рат и последице пораза, геноцид над 
Србима у НДХ. 

• Отпор, устанак и грађански рат. 
• Биланс рата и допринос Југославије победи 

антифашистичке коалиције. 
• Проглашење републике и изградња новог државног 

и друштвеног уређења. 
• Сукоб Југославије и социјалистичких земаља – 

резолуција Информбироа, Голи оток. 
• Југославија између истока и запада. 
• Разбијање и распад Југославије – пораз Југославије 

као идеје, политичког пројекта и друштвеног 
система, велике силе и југословенска криза, ратови у 
Словенији, Хрватској, Босни и Херцеговини, 
настанак нових држава, сукоби на Косову и 
Метохији и НАТО интервенција 1999, Косовско 
питање, раздвајање Србије и Црне Горе. 

• Најзначајније личности (краљ Александар I 
Карађорђевић, Никола Пашић, Стјепан Радић, Љуба 
Давидовић, Светозар Прибићевић, Антон Корошец, 
Милан Стојадиновић, Влатко Мачек, кнез Павле 
Карађорђевић, краљ Петар II Карађорђевић, генерал 
Драгољуб Михаиловић, генерал Милан Недић, Анте 
Павелић, Јосип Броз Тито, Слободан Милошевић, 
Фрањо Туђман...). 

Препоруке за реализацију наставе: 
• програм се може допунити садржајима из 

прошлости завичаја, чиме се код ученика 
постиже јаснија представа о историјској и 
културној баштини у њиховом крају 
(археолошка налазишта, музејске збирке), 

• у школама на наставном језику неке од 
националних мањина могу се обрадити и 
проширени наставни садржаји из прошлости 
тог народа, 

• важно је искористити велике могућности 
које историја као наративни предмет пружа 
у подстицању ученичке радозналости, која је 
у основи сваког сазнања, 

• наставни садржаји треба да буду 
представљени као „прича” богата 
информацијама и детаљима, не зато да би 
оптеретили памћење ученика, већ да би им 
историјски догађаји, појаве и процеси били 
предочени јасно, детаљно, живо и 
динамично,  

• посебно место у настави историје имају 
питања, како она која поставља наставник 
ученицима, тако и она која долазе од 
ученика, подстакнута оним што су чули у 
учионици или што су сазнали ван ње 
користећи различите изворе информација, 

• добро осмишљена питања наставника имају 
подстицајну функцију за развој историјског 
мишљења и критичке свести, не само у фази 
утврђивања и систематизације градива, већ и 
у самој обради наставних садржаја, 

• у зависности од циља који наставник жели 
да оствари, питања могу имати различите 
функције, као што су: фокусирање пажње на 
неки садржај или аспект, подстицање 
поређења, трагање за појашњењем,  

• настава би требало да помогне ученицима у 
стварању што јасније представе не само о 
томе шта се десило, већ и зашто се то десило 
и какве су последице из тога проистекле, 
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• Разумевање 

појма српског 
културног 
простора. 

• Развијање свести 
о вишевековном 
континуитету 
српске културе. 

• Сагледавање 
српске културе 
као дела 
европске 
културног 
наслеђа. 

• Проширивање 
знања о 
највишим 
дометима и 
представницима 
српске културе. 

• Развијање свести 
о значају 
образовања за 
општи културни 
напредак. 

• Уочавање 
промена у 
свакодневном 
животу код Срба 
кроз векове. 

• разликује периоде у којима су 
настала најзначајнија дела српске 
културе; 

• упореди одлике српске културе 
различитих периода; 

• објасни утицаје историјских 
збивања на културна кретања;  

• опише одлике свакодневног 
живота код Срба у различитим 
епохама и областима; 

• именује најважније личности које 
су заслужне за развој српске 
културе. 

• Средњовековна култура Срба (језик и писмо, верски 
карактер културе, Мирослављево јеванђеље, 
књижевност, најзначајније задужбине, правни 
споменици). 

• Последице сеоба на српску културу (утицај 
западноевропских културних кретања на српску 
културу). 

• Успон грађанске класе. 
• Свакодневни живот сеоског и градског 

становништва.  
• Културна и просветна политика – оснивање Велике 

школе, Универзитета, академије наука, Народног 
позоришта. 

• Европски културни утицаји. 
• Личности – Свети Сава, деспот Стефан Лазаревић, 

монахиња Јефимија, Доситеј Обрадовић, Вук 
Караџић, Сава Текелија, Петар II Петровић Његош, 
Паја Јовановић, Урош Предић, Надежда Петровић, 
Лаза Костић...). 

• Српска култура као део југословенског културног 
простора (културна сарадња и прожимања, наука, 
уметнички покрети, хуманитарне и спортске 
организације, популарна култура, личности – 
Никола Тесла, Михајло Пупин, Михаило Петровић 
Алас, Јован Цвијић, Милутин Миланковић, 
Бранислав Нушић, Исидора Секулић, Јован Дучић, 
Ксенија Атанасијевић, Слободан Јовановић, Сава 
Шумановић, Иван Мештровић, Иво Андрић, Милош 
Црњански, Бојан Ступица, Десанка Максимовић, 
Борислав Пекић, Добрица Ћосић, Александар 
Петровић, Александар Поповић, Емир Кустурица, 
Душан Ковачевић…). 

Препоруке за реализацију наставе:  
• у настави треба што више користити 

различите облике организоване активности 
ученика (индивидуални рад, рад у пару, рад 
у групи, радионице или домаћи задатак),  

• да би схватио догађаје из прошлости, ученик 
треба да их „оживи у свом уму”, у чему 
велику помоћ може пружити употреба 
различитих историјских текстова, карата и 
других извора историјских података 
(документарни и играни видео и дигитални 
материјали, музејски експонати, 
илустрације), обилажење културно-
историјских споменика и посете установама 
културе, 

• коришћење историјских карата изузетно је 
важно јер омогућавају ученицима да на 
очигледан и сликовит начин доживе простор 
на коме се неки од догађаја одвијао, 
помажући им да кроз време прате промене 
на одређеном простору,  

• треба искористити и утицај наставе историје 
на развијање језичке и говорне културе 
(беседништва), јер историјски садржаји 
богате и оплемењују језички фонд ученика, 

• у раду са ученицима неопходно је имати у 
виду интегративну функцију историје, која у 
образовном систему, где су знања подељена 
по наставним предметима, помаже 
ученицима да постигну целовито схватање о 
повезаности и условљености географских, 
економских и културних услова живота 
човека кроз простор и време, 

• пожељно је избегавати фрагментарно и 
изоловано учење историјских чињеница јер 
оно има најкраће трајање у памћењу и 
најслабији трансфер у стицању других знања 
и вештина, 

• у настави треба, кад год је то могуће, 
примењивати дидактички концепт 
мултиперспективности, 



 

С
рп
ск
и 
на
ро
д 
и 
С
рб
иј
а 
у 
са
вр
ем
ен
ом

 с
ве
ту

 
• Разумевање 

политичких и 
економских 
односа у 
савременом 
свету. 

• Сагледавање 
међународног 
положаја Србије. 

• Проширивање 
знања о 
најзначајнијим 
међународним 
организацијама 
и чланству 
Србије у њима. 

• Проширивање 
знања о 
последицама 
научно-
технолошког 
развоја на живот 
савременог 
човека.  

• идентификује најважније 
чиниоце у међународним 
политичким и економским 
односима; 

• разуме место и улогу Србије у 
савременом свету; 

• утврди значај чланства Србије у 
међународним организацијама; 

• објасни утицај савремених 
техничких достигнућа на 
повезивање људи у свету. 

• Најутицајније државе и организације у 
међународним политичким и економским односима. 

• Улога Организације уједињених нација у очувању 
мира у свету, борби против сиромаштва и заштити 
културних споменика. 

• Геополитички положај Србије. 
• Чланство Србије у регионалним, европским и 

светским организацијама (Савет Европе, ОЕБС, 
ОУН…). 

• Срби ван Србије (проблем избеглица, Црна Гора, 
Република Српска, Срби у дијаспори). 

• Свет почетком XXI века – научни и технолошки 
развој, Интернет, утицај медија на јавно мњење, 
популарна култура, глобализација, тероризам, 
еколошки проблеми... 

Препоруке за реализацију наставе:  
• одређене теме, по могућности, треба 

реализовати са одговарајућим садржајима из 
сродних предмета. 

 

 
Корелација са другим предметима 
• Српски језик и књижевност 
• Географија  
• Грађанско васпитање 
• Верска настава 
 



ПОДРУЧЈЕ РАДА : сва подручја рада (осим подручја Хидрометеорологија, Здравство, Култура, уметност и јавно 
информисање, Личне услуге) и сви образовни профили IV степена у којима је физика општеобразовни предмет  
  
 
Назив предмета: ФИЗИКА 

Годишњи фонд часова: 68 -74 у зависности од подручја рада и образовног профила 

Разред: први 
 

Циљеви предмета: 

1. Развијање функционалне писмености (природно-научна, техничка и математичка); 
2. Упознавање и разумевање појава, процеса и односа у природи на основу закона физике и њених метода истраживања; 
3. Развијање логичког и апстрактног мишљења; 
4. Развијање свести о значају експеримента при упознавању, разумевању и проверавању физичких законитости; 
5. Стицање знања о природним ресурсима, њиховој ограничености и одрживом коришћењу; 
6. Развијање правилног односа ученика према заштити, обнови и унапређењу животне средине; 
7. Стицање основних сазнања о процесима и производима различитих технологија; 
8. Развијање радних навика и одговорности и способности за примену стечених знања; 
9. 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 
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• Схватање 
значаја физике 
као науке и њене 
повезаности са 
другим наукама 
• Проширивање 
знања о 
физичким 
величина  
• Стицање 
основних знања о 
векторима 
 

• разуме значај физике као 
фундаменталне науке и  њену 
везу са другим природним и 
техничким наукама  

• наведе основне физичке 
величине и њихове мерне 
јединице и објасни како се 
добијају јединице изведених 
физичких величина 

• разликује скаларне и векторске 
величине и врши основне 
операције са њима 
 

• Физика – фундаментална природна наука 
• Физичке величине и њихове јединице 
• Вектори и основне операције са њима 

 

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

Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће 
облике наставе: 
• теоријска настава са 

демонстрационим 
огледима  (68 часова) 

• лабораторијске вежбе (6 
часова) 

 

Место реализације наставе 
• Настава се реализује у 

учионици или у  кабинету за 
физику 

 
Препоруке за реализацију 
наставе 
• користити сва доступна 

наставна средства 
• користити мултимедијалне 

презентације 
• упућивати ученике да користе 

интернет и стручну литературу 
• подстицати ученике да раде 

рачунске задатке 
• примењивати рад у паровима и 

рад у мањим групама 
• мотивисати ученике да 
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• Проширивање 
знања о основним 
кинематичким 
величинама и 
законима 

• дефинише појмове референтни 
систем, путања, пређени пут, 
материјална тачка, померај 

• разуме и користи појмове брзине 
и убрзања 

• разликује равномерно и 
равномерно убрзано 
праволинијско кретање и 
примењује законе кретања у 
једноставнијим примерима 

• изведе лабораторијску вежбу, 
правилно и безбедно рукује 
наставним средствима, изврши 
потребне прорачуне и израчуна 
грешке при мерењу

• Референтни систем, вектор положаја и померај 
• Подела кретања. Средња и тренутна брзина 
• Равномерно праволинијско кретање 
• Средње и тренутно убрзање. Равномерно 

промељиво праволинијско кретање (и 
вертикални хитац)  

• Класичан закон сабирања брзина 
• Демонстрациони оглед:  
– Провера кинематичких закона праволинијског 

кретања помоћу колица, динамометра и тегова 
• Лабораторијска вежба:  
– Провера закона равномерног и равномерно 

убрзаног кретања помоћу Атвудове машине 



Д
ин

ам
ик

а 
• Разумевање 
основних 
динамичких 
величина и 
Њутнових закона 
 

• разуме појмове масе, силе и 
импулса 

• формулише и примењује 
Њутнове законе 

• решава проблеме везане за 
системе различито повезаних 
тела (рачунски или 
експериментално) 

• разуме улогу силе трења  
• разуме појмове рада, енергије и 

снаге и њихову међусобну везу 
• схвати закон одржања 

механичке енергије и примењује 
га у пракси 

• примењује законе динамике у 
техници 

• изведе лабораторијску вежбу, 
правилно и безбедно рукује 
наставним средствима, изврши 
потребне прорачуне и израчуна 
грешке при мерењу 

• Основне динамичке величине: маса, сила и 
импулс 

• Први Њутнов закон – закон инерције 
• Други Њутнов закон – основни закон динамике 
• Трећи Њутнов закон – закон акције и реакције 
• Инерцијални и неинерцијални системи 

референције 
• Примери сила у механици 
• Сила трења 
• Рад, снага, механичка енергија 
• Закон одржања механичке енергије 
• Демонстрациони огледи:  
– Мерење силе помоћу динамометра 

– Провера другог Њутновог закона помоћу 
колица,  динамометра и тега   

– Демонстрација закона одржања механичке 
енергије помоћу Максвеловог точка, клатна... 

• Лабораторијска вежба: 
– Провера другог Њутновог закона и закона 

одржања енергије помоћу колица са тегом 

самостално решавају проблеме 
користећи истраживачки 
приступ научном образовању  

• континуирано упућивати 
ученике на примену физике у 
будућем позиву и свакодневном 
животу кроз примере из праксе  

 

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода 
вршити кроз: 
• праћење остварености исхода 
• тестове знања 
•  
 
 

 
 
Оквирни број часова по темама  
(за 74 часа годишње) 
 

• Увод у физику (6 часова) 
• Кинематика (13 часова) 
• Динамика (17 часова) 
• Кружно и ротационо кретање 
(11 часова) 
• Термодинамика (11 часова) 
• Флуиди  (16 часова) 

 
Напомена:  наставници ће, у 
зависности од годишњег броја 
часова и значаја тема за 
образовни профил, одредити број 
часова за сваку тему.  
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• Упознавање 
величина везаних 
за кинематику и 
динамику 
кружног и 
ротационог 
кретања 
 

• схвати промену брзине и појаву  
убрзања код равномерно 
кружног кретања 

• разуме појмове период и 
фреквенција, угаона брзина и 
угаоно убрзање и умеће да их 
одређује рачунски и 
експериментално 

• увиди аналогију величина и  
једначина транслаторног и 
ротационог кретања  

• схвати центрипеталну и 
центрифугалну силу, момент 
силе, момент инерције и момент 
импулса и наведе примере 
њихове примене 

• Кинематика кружног и ротационог кретања 
• Центрипетално убрзање 
• Угаона брзина и угаоно убрзање 
• Динемика кружног и ротационог кретања 
• Центрипетална и центрифугална сила 
• Момент силе, момент импулса и момент 

инерције 
• Други Њутнов закон за ротационо кретање 
• Демонстрациони огледи:  
– Демонстрација ротационог кретања помоћу 

Обербековог точка 
– Демонстрација центрифугалне силе 
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• Упознавање 
основних 
појмова и 
процеса у 
термодинамици 

• разуме појмове унутрашња 
енергија,  количина топлоте и 
топлотни  капацитет 

• објашњава термодинамичке 
принципе 

• схвати принцип рада топлотних 
мотора 

• Унутрашња енергија и топлота 
• Топлотни капацитет 
• I и II принцип термодинамике 
• Кофицијент корисног дејства. Топлотни 

мотори 
• Демонстрациони оглед:  
– Демонстрација различитих механизама преноса 

топлоте 

Ф
лу
ид
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• Обогаћивање 
знања из статике 
флуида 
• Упознавање  
основних 
једначина 
динамике флуида 

• разуме појам притиска 
• дефинише силу потиска и на 

примерима објасни Паскалов и 
Архимедов закон 

• схвати када тело потопљено у 
течност плива, лебди или тоне 

• разуме основне једначине 
динамике флуида и да их 
примењује (рачунски и 
експериментално) 

• изведе лабораторијску вежбу, 
правилно и безбедно рукује 
наставним средствима, изврши 
потребне прорачуне и израчуна 
грешке при мерењу 

• Статика флуида  
• Притисак у течностима. Паскалов закон 
• Сила потиска. Архимедов закон 
• Динамика флуида. Једначина континуитета 
• Бернулијева једначина 
• Демонстрациони огледи: 
– Провера Архимедовог закона    
– Демонстрација Паскаловог закона 
• Лабораторијска вежба: 
– Провера Бернулијеве једначине 

 
 
 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 

 
– Сви стручни предмети у којима се примењује физика         
– Математика 
– Информатика 
– Хемија 
– Биологија 
– Географија 
– Физичко васпитање 



 1 

Назив предмета: УМЕТНОСТ 

Годишњи фонд часова: 35 

Разред: први, други или трећи 

Циљеви предмета: 

• Развијање стваралачког мишљења и иновативности, визуелног опажања, критичког мишљења, индивидуалности и самопоуздања у 
самосталном ликовном изражавању, радозналости и маштовитости; одговорности према очувању здравља и животне средине; 

• Оспособљавање ученика за изражавање идеја, ставова, порука и емоција традиционалним и савременим визуелним медијима, за успешну 
вербалну комуникацију, за тимски рад, за самостално проналажење и систематизовање информација из различитих извора, за стваралачке 
активности, за самопроцену и презентацију свог рада; 

• Упознавање са значајем и улогом уметности у друштву, свакодневном животу и раду;  
• Формирање позитивног става према очувању културног идентитета, националне и светске културне баштине; формирање навике праћења 

културно-уметничких садржаја путем штампе и електронских медија и посећивања музеја, галерија, библиотека, концерата, биоскопа, 
позоришта и других институција културе;  

• Оспособљавање за примену стечених знања и умења у свакодневном животу и раду. 

Планирање и 
организација наставе: 

1. Приликом израде годишњег плана, од 15 понуђених тема треба одабрати најмање 4. Минимално време за реализацију једне теме је пет 
часова. Наставник формира програм бирајући теме према: 

• циљевима предмета 
• специфичностима профила 
• могућностима школе 
• специфичностима локалне заједнице 
• предзнањима и сазнајним могућностима ученика; 

2. Теоријски садржаји и практични ликовни рад су интегрисани. Теме треба обрадити комбиновањем савремених наставних метода, уз 
разноврсне визуелне примере; 

3. Препоручени садржаји су садржаји који нису кључни за достизање исхода. Посебни садржаји су препоручени садржаји за поједине профиле 
и/или заинтересоване ученике. Препоручени садржаји могу да се обраде информативно; кроз један редовни час; кроз домаћи задатак; 
тематску наставу или индивидуалне, одељенске и школске пројекте; 

4.  У зависности од теме, наставу треба припремати у сарадњи са наставницима општеобразовних, стручних и изборних предмета, педагогом, 
локалним уметницима и стручњацима и/или институцијама културе; 

5. Користити стручну литературу и интернет у припремању наставе. Ради лакшег прикупљања наставног материјала, програм садржи 
препоручене адресе или линкове на интернет странице, међутим, треба имати у виду да се ове адресе често мењају и да је наставник упућен 
на континуирано ажурирање наставног материјала; 

6. У зависности од теме, настава се реализује у кабинету за уметност (атељеу), кабинету за информатику, радионици, простору школе, 
      библиотеци, музеју, галерији, атељеу уметника, локалном окружењу... 
7. Како се не би  прекинула мотивација и континуитет у раду, допустити ученицима да заврше радове код куће; 
8. Вредновање остварености исхода вршити кроз:  

• праћење остварености исхода 
• активност на часу; 

9. Пожељно је на крају полугодишта и/или године организовати изложбу у локалној заједници и позвати родитеље на отварање; 
10. Препоручује се наставницима вођење електронског портфолиа који садржи: основне податке о наставнику,  опис успешно реализоване теме, 

препоручено време за реализацију, коришћене материјале и технике, примере радова ученика, евентуално наставни материјал (визуелне 
примере) и препоручену литературу или адресе интернет страница. Електронски портфолио треба да буде доступан на сајту или профилу 
школе. Циљ објављивања портфолиа  је промоција рада наставника и размена наставних материјала, идеја и линкова. 
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ТЕМА ЦИЉ 
ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити 
у стању да: 

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ ПО ТЕМАМА 

НАЧИН 
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Д
иг
ит
ал
на

  ф
от
ог
ра
ф
иј
а 

• Оспособљавање 
за примену 
дигиталне 
фотографије у 
настави, 
свакодневном 
животу и раду 

 

      
      IV степен: 
• објасни етичке норме у раду са 

дигиталном фотографијом 
• фотографише целину и детаљ 

под различитим условима 
осветљења 

• учита дигиталну фотографију 
на рачунар 

• обради фотографију у 
одабраном рачунарском 
програму 

• демонстрира  како је 
обрадио/ла фотографију 

• селектује своје радове према 
задатим критеријумима 

 
 

 
      III степен: 
• наведе етичке норме у раду са 

дигиталном фотографијом 
• фотографише целину и детаљ 

под различитим условима 
осветљења 

• учита дигиталну фотографију 
на рачунар 

• обради фотографију у 
одабраном рачунарском 
програму 

• процени свој рад 

•   Примена дигиталне 
     фотографије у настави,  
     свакодневном животу и 
     будућој професији, дигитална 
     фотографија као савремени 
     уметнички медиј 
• Принципи компоновања у 
     фотографији, кадрирање, 
     осветљење 
•   Етичке норме у избору мотива, 

  обради фотографије и 
     објављивању фотографија 
• Фотографисање дигиталним 
     фотоапаратом или мобилним 
     телефоном: екстеријер, 
     ентеријер, детаљ, мртва 
     природа, аутопортрет 
• Пренос фотографије на 

рачунар, обрада фотографије  
основним алаткама: опсецање, 
подешавање светлине, 
контраста и боје 

•  Сортирање,обележавање и 
     чување фотографија на 
     рачунару 
•  Могуће преобликовање 
     неуспелих фотографија у 
     апстрактне слике, позадине, 
     колаже... 
•  Самопроцена радова 

 
       Посебни садржаји 
•  Цртање светлом 
•   Израда електронског портфолиа 
•   Рекламна фотографија 
•   Модна фотографија 
 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и исходима 
наставе, односно учења, планом рада и начинима оцењивања   
 
 
Место реализације наставе 
• одговарајући кабинет 
•  простор школе  
 
Препоруке за реализацију наставе 
• остварити сарадњу са наставником/цом информатике и размену 

информација и искустава између ученика и ученика и 
наставника 

• према условима осветљења и временским приликама један час 
реализовати у школском дворишту или у природи 

• изабрати рачунарски програм за обраду фотографија према 
могућностима школе и предзнањима ученика 

• објаснити ученицима како да фотографишу ликовне радове 
• напреднијим ученицима допустити експериментисање 

сложенијим алаткама у програму по избору 
• упутити заинтересоване ученике на литературу и бесплатне 

фото-едиторе на интернету 
• мотивисати ученике да учествују у уређењу школског часописа 

или сајта/профила школе 
 
 
Интернет  
www.photoarts.com 
www.atget  
www.photography-now.net 
www.photographysites.com 
www.pixiport.com 
www.usefilm.com 
www.graphicssoft.about.com 
http://www.photographymad.com/blog/post/10-top-photography-
composition-rules 
http://graphicssoft.about.com/od/pixelbasedwin/tp/freephotoedw.htm 
http://www.shapecollage.com/ 
http://download.cnet.com/ 
http://AndreaPlanet.com/ 
 

http://www.photoarts.com/
http://www.atget/
http://www.photography-now.net/
http://www.photographysites.com/
http://www.pixiport.com/
http://www.usefilm.com/
http://www.graphicssoft.about.com/
http://www.photographymad.com/blog/post/10-top-photography-composition-rules
http://www.photographymad.com/blog/post/10-top-photography-composition-rules
http://graphicssoft.about.com/od/pixelbasedwin/tp/freephotoedw.htm
http://www.shapecollage.com/
http://download.cnet.com/
http://andreaplanet.com/
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• Стицање знања 

о појави, значају 
и функцији 
уметности у 
праисторији 

• Развијање 
интересовања за 
племенску 
уметност  и 
традицију 
различитих 
народа 

• Формирање 
позитивног 
става према 
очувању 
културног 
идентитета 

 

       
       IV степен: 
• наведе опште карактеристике 
       примитивне уметности 
• објасни улогу примитивне 
       племенске уметности у 
       праисторијско и савремено 
      доба 
• одабере медиј, мотив и 

материјал за рад и образложи 
избор 

• уради ликовни рад са 
      одликама примитивне 
      племенске уметности  
 
     
     III степен: 
• наведе улогу примитивне  

племенске уметности у 
праисторијско и савремено 
доба 

• одабере медиј, мотив и 
материјал за рад и образложи 
избор 

• уради ликовни рад са 
      одликама примитивне 
      племенске уметности 
 
 
 

 
•   Примитивна племенска уметност 

од праисторије до савременог 
доба 

•   Услови за настанак уметности, 
функције уметности у 
праисторијско доба, материјали 

•   Разлози за дуготрајни опстанак 
     примитивне племенске 
     уметности, популарност 
     савремене племенске уметности, 
     последице комерцијализације 
•   Уметност афричких племена, 

инуитска уметност, уметност 
индијанских племена, 
абориџанска, полинезијска... 
плес, музика, одећа, украшавање, 
орнаментика, занати... 

•   Примитивна уметност као 
инспирација савременим 
уметницима  

• Израда цртежа, слика, скулптура,  
     употребних и украсних предмета, 
     тотема,  маски, скица за шминку, 
     одећу, накит, фризуре... 
     
     Посебни садржаји 
•   Креирање звука облицима из 
     природе, уобличавање 
     композиције на рачунару, 
     учитавање звука у презентацију 
•   Ритуални плес: обједињавање 
     сликања, музике и плеса 
• Терапија путем уметности:   

уметнички занати 
•  Народна уметност Србије 
 
  . 

 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и исходима 
наставе, односно учења, планом рада и начинима оцењивања   
 
 
Место реализације наставе 
• одговарајући кабинет 
 
Препоруке за реализацију наставе 
• направити визуелни преглед  праисторијске  уметности свих 

континената, укључујући и налазе на тлу Србије 
• упоредити примере праисторијске уметности са савременом 

племенском уметношћу  
• мотивисати ученике да самостално уоче специфичности 

примитивне племенске уметности различитих култура и 
народа 

• у складу са могућностима приказати презентацију, 
документарни филм или промотивни спот; пустити 
карактеристичну музику; остварити сарадњу са музејима 

• упутити ученике на стваралачко изражавање природним 
      материјалима: угљен, креда, дрво, лишће, шљунак, слама, 
      плодови, кожа, камен, глина, канап, влакна, органске боје... 
• по завршетку теме приказати радове свих ученика у простору 

школе и заједнички одабрати радове за објављивање или 
објавити презентацију радова на сајту/профилу школе 

 
 
Интернет  
http://www.google.rs/images 
http://www.bradshawfoundation.com/ 
http://www.nativevillage.org/ 
http://www.indianetzone.com/ 
http://www.aboriginalartonline.com/culture/symbols.php 
http://www.inuit.com/ 
http://www.wamena-gallery.com/en/tribal-art/oceania/primitive-magic-
stone-malekula~60~671.html 
http://www.visual-arts-cork.com/ancient-art/tribal-art.htm 
http://www.tribal-explorer.com/bygeo_2.html 
http://www.archaeology.org/ 
www.youtube.com: Janet and Kathy throat singing between classes, 
Aboriginal Didgeridoo part1, Masai tribe dance, Naga tribal chant and 
dance, Zulu-premarital dance… 
 
 
 
 
 

http://www.google.rs/images
http://www.bradshawfoundation.com/
http://www.nativevillage.org/
http://www.indianetzone.com/
http://www.aboriginalartonline.com/culture/symbols.php
http://www.inuit.com/
http://www.wamena-gallery.com/en/tribal-art/oceania/primitive-magic-stone-malekula%7E60%7E671.html
http://www.wamena-gallery.com/en/tribal-art/oceania/primitive-magic-stone-malekula%7E60%7E671.html
http://www.visual-arts-cork.com/ancient-art/tribal-art.htm
http://www.tribal-explorer.com/bygeo_2.html
http://www.archaeology.org/
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• Упознавање са 
значајним 
споменицима 
културе 

 
• Формирање 
позитивног става 
према очувању 
културног 
наслеђа 

 
 
 
 
 
 
  

       
      IV степен: 
• разликује најпознатије 

споменике прошлих 
цивилизација 

• објасни значај очувања 
споменика културе 

• објасни улогу уметника и 
уметности у прошлим 
цивилизацијама 

• прикаже ликовним радом 
уметничку идеју одабране 
цивилизације 

• дискутује о различитим 
решењима задатка 

 
 

      III степен: 
• објасни значај очувања 

споменика културе 
• уради ликовни рад са 

карактеристикама одабране 
цивилизације 

• дискутује о различитим 
решењима задатка 

 
 
 
 
 
 
  

• Појам: цивилизација 
• Општи приказ: географски 

положај, градови, трајање и 
разлог нестанка, веровања, 
положај владара, улога 

      уметника и уметности 
•   Оријентациони избор споменика 
      прошлости: Персеполис, 
      Тутанкамонова гробница, 
      Mohenjo-daro, Sanchi (Индија), 
      Qin династија-ратници од 
      теракоте, Machu Picchu, Mesa 
      Verde, Chichen Itza,Tikal, El Tajin, 
      толтечки ратници у Тули, 
       Angkor, Петра, Нара... 
•   Уметничка идеја у прошлим 
      цивилизацијама, утицај веровања 
      и друштвене организације на 
      уметност 
•   Израда цртежа и скица за палате, 
      храмове, стубове, орнаменте, 
      споменике, рељефе, фасаде, 
      фонтане, престоле, намештај,  
      употребне и ритуалне предмете, 
      дворске одежде, владарске 
      симболе; вајање владарског 
      портрета... 
       
      Посебни садржаји 
•   Осмишљавање туристичке туре, 
     израда рекламне презентације 
     или брошуре 
• Заштићена светска културна 

баштина 
•   Скица за царски врт 
 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и исходима 
наставе, односно учења, планом рада и начинима оцењивања   
 
 
Место реализације наставе 
• одговарајући кабинет 

 
Препоруке за реализацију наставе 
• приказати цивилизације на временској ленти или их означити 

на карти света 
• обрадити само цивилизације које су ученицима непознате 
• нагласити значај споменика прошлих цивилизација као наслеђа 

свих народа 
• мотивисати ученике да самостално уоче сличности и разлике у 

уметности различитих цивилизација  
• приликом постављања задатка, наставник је у улози наручиоца 

уметничког рада, а ученик у улози уметника 
• поставити више задатака различитог степена сложености и 

омогућити ученицима да самостално одаберу задатак 
• упутити ученике на доступне изворе информација 
• по завршетку теме приказати радове свих ученика у простору 

школе и заједнички одабрати радове за објављивање или 
објавити презентацију радова на сајту/профилу школе 

 
 
Интернет 
http://www.google.rs/images 

 www.youtube.com/ 
 http://www.ancientcivilizations.co.uk/home_set.html 
 http://www.mayalords.org/ 
 http://whc.unesco.org/en/list/668 
 http://www.latinamericanstudies.org/olmecs.htm 
 http://www.dinosoria.com/archeologie.htm 
 

http://www.google.rs/images
http://www.youtube.com/
http://www.ancientcivilizations.co.uk/home_set.html
http://www.mayalords.org/
http://whc.unesco.org/en/list/668
http://www.latinamericanstudies.org/olmecs.htm
http://www.dinosoria.com/archeologie.htm
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• Сагледавање 
вредности и 
значаја 
уметничких дела 
из угла 
инвеститора 

 
 

      
      IV степен: 
• објасни улогу и значај ктитора, 

мецена и колекционара у 
историји уметности 

• препоручи културно- 
уметничке садржаје из штампе 
и са интернета 

• формира електронску или 
штампану збирку уметничких 
дела 

• образложи избор уметничких 
дела 

 
 

       III степен: 
• објасни улогу и значај ктитора, 

мецена и колекционара у 
историји уметности 

• формира електронску или 
штампану збирку уметничких 
дела 

• образложи избор уметничких 
дела 

 
 
 

• Појмови: ктитор, мецена, 
   колекционар 

• Велики инвеститори у уметност 
      кроз историју: црква, владари, 
      племство, буржоазија, држава, 
      приватни фондови...улога и 
      значај 
• Инвестирање у различите облике 
      уметности кроз историју: 
      сакрални објекти, палате, 
      споменици, ликовна уметност, 
      позориште, балет, музика, мода, 
      филм...музејске колекције, 
      приватне збирке, мотиви за 
      улагање у уметност 
•   Приказ десет значајних 
      уметничких дела по избору 
      наставника, уз образложење   
      избора 
• Одељенски обилазак 
      електронских: музеја, 
      галерија, културно-историјских 
      споменика, фестивала... 
• Улога колекционара или 
      инвеститора: 
      прикупљање и формирање 
      електронске или штампане 
      збирке уметничких дела по 
      избору ученика 
       
      Посебни садржаји 
• Истраживање: значајне културно-

уметничке манифестације у 
Србији 

• Истраживање: институције 
културе у  Србији 

• Терапија путем уметности: 
укључивање старије популације у 
уметничке активности 

 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и исходима 
наставе, односно учења, планом рада и начинима оцењивања   
 
 
Место реализације наставе 
• одговарајући кабинет 
 
Препоруке за реализацију наставе 
• из литературе и са интернета извући занимљивости, нпр. о 

дворским уметницима, градњи споменика, изради наруџбина... 
• објаснити ученицима разлику између уметничких дела и кича 
• приликом поделе улога, поставити ученицима смернице, нпр. 

утврђену суму новца, институцију за коју се набавља 
уметничко дело, врсту уметности у коју се улаже... 

• у складу са могућностима, формирати индивидуалне или 
заједничку електронску, штампану или фото збирку 
уметничких дела 

• избећи негативне коментаре, мотивисати  ученике да 
образложе свој избор  

• у складу са могућностима, један час реализовати у музеју или 
галерији 

• мотивисати ученике на континуирано ажурирање збирке 
• мотивисати ученике на посећивање институција културе и  

културно-уметничких манифестација у локалном окружењу 
 
Интернет  
http://www.woopidoo.com/profession/art-collectors/index.htm 

 http://www.famousartistsgallery.com/ 
http://www.museumstuff.com/ 
http://mason.gmu.edu/~montecin/museum.htm 
http://www.louvre.fr/llv/commun/home.jsp?bmLocale=en 
http://www.theatrehistory.com/ 
http://www.artabus.com/ 
http://www.filmsite.org/directors.html 
http://www.famouspeople.co.uk/dancers/ 
http://www.greatbuildings.com/ 

 http://www.notablebiographies.com 
 http://www.wga.hu/ 
 

http://www.woopidoo.com/profession/art-collectors/index.htm
http://www.famousartistsgallery.com/
http://www.museumstuff.com/
http://mason.gmu.edu/%7Emontecin/museum.htm
http://www.louvre.fr/llv/commun/home.jsp?bmLocale=en
http://www.theatrehistory.com/
http://www.artabus.com/
http://www.filmsite.org/directors.html
http://www.famouspeople.co.uk/dancers/
http://www.greatbuildings.com/
http://www.notablebiographies.com/
http://www.wga.hu/
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• Оспособљавање 

ученика за 
креативно 
преобликовање 
материјала за 
рециклажу 

 
 

 
 
 

 
      IV степен: 
• објасни значај рециклирања 
• објасни како уметност 

доприноси очувању животне 
средине  

• предложи неколико идејних 
решења за ликовно 
преобликовање  материјала за 
рециклажу 

• уради ликовни рад од 
материјала за рециклажу 

• образложи  избор мотива и 
материјала 

 
 
      III степен: 
• објасни значај рециклирања 
• наведе улогу уметности у 

очувању животне средине 
• уради ликовни рад од 

материјала за рециклажу 
• образложи  избор мотива и 

материјала 
 
 

• Уклањање отпада у великим 
градовима, време распадања 
појединих материјала, значај 
рециклирања, улога и значај 
уметности у очувању животне 
средине и смањењу сиромаштва 

• Израда скица 
• Преобликовање предмета и 

материјала за рециклажу: израда 
таписерије од пластичних трака, 
израда асамблажа, скулптура и 
инсталација, израда накита, 
торби, шешира, кутија за оловке 
и накит, посуда, лустера, стоних 
лампи, мозаика.... 

• Оријентациони избор уметника: 
Daniel Clemmett, Nick Gentry, 
Robert Bradford, James Corbett, 
Subodh Gupta, Emma Whiteside, 
Michel de Broin, Hong Kyoung,  
Aurora Robson, Lucy Norman, Nek 
Chand…  
 

       Посебни садржаји 
• Израда колекције одеће од 

материјала за рециклажу 
• Грађење зидова, пултова, клупа, 

ограда  и мањих објеката од 
пластичних флаша, конзерви, 
стиропора, гума, затварача... 

• Терапија путем уметности: 
материјали за рециклажу 
погодни за рад са децом и 
старијим особама 

• Креирање звука предметима за 
рециклажу 

• Видео рад: акција чишћења 
околине 

 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и исходима 
наставе, односно учења, планом рада и начинима оцењивања   
 
 
Место реализације наставе 
• одговарајући кабинет 
 
Препоруке за реализацију наставе 
• према потреби поделити ученике у парове или мање тимове 
• избећи шаблонске радове, нпр. људске фигуре и роботе 

направљене од пластичних флаша 
• упутити ученике у процес израде, али инсистирати на 

иновативним решењима у оквиру процеса 
• уколико ученици раде на једном или два сложенија рада већег 
     формата, помоћи у техничкој реализацији (нпр. спајање делова 
     у целину, поставка и сл.)  
• по завршетку теме приказати радове свих ученика у простору 
     школе и објавити радове на сајту/профилу школе   
Интернет  
http://webecoist.com/ 
http://www.arteco.com/ 
http://www.bags2riches.co.uk/ 
http://www.robbierowlands.com.au/artworks.php 
http://www.johndahlsen.com/ 
http://www.toontoonz.com/canart/canartmain.html 
http://www.bonniemeltzer.com/MixedMedia.html 
http://www.heart2art2heart.com/pages/theforevertron.html 
http://www.aluminouspublishing.com/phpBB/ 
http://www.arthunt.co.uk/index.htm 
http://www.recycle2art.com/ 
http://freshome.com/2010/07/17/original-wall-clocks-made-from-
vinyl-records/ 
http://www.ghostforest.org/ 
http://quazen.com/arts/architecture/seven-strange-houses-made-of-
recycled-materials/ 
http://inhabitat.com/low-income-housing-made-of-recycled-materials/ 
http://www.greenhomebuilding.com/recyclematerials.htm 
http://sciencehax.com/2010/01/beautiful-home-built-from-recycled-
materials/ 
http://www.expeditio.org/ 

 http://www.scivee.tv/node/6935 
http://www.achildgrows.com/2008/02/28/cool-recycled-bags-by-a-
womens-co-op/ 
 
 
 
 
 

http://webecoist.com/
http://www.arteco.com/
http://www.bags2riches.co.uk/
http://www.robbierowlands.com.au/artworks.php
http://www.johndahlsen.com/
http://www.toontoonz.com/canart/canartmain.html
http://www.bonniemeltzer.com/MixedMedia.html
http://www.heart2art2heart.com/pages/theforevertron.html
http://www.aluminouspublishing.com/phpBB/
http://www.arthunt.co.uk/index.htm
http://www.recycle2art.com/
http://freshome.com/2010/07/17/original-wall-clocks-made-from-vinyl-records/
http://freshome.com/2010/07/17/original-wall-clocks-made-from-vinyl-records/
http://www.ghostforest.org/
http://quazen.com/arts/architecture/seven-strange-houses-made-of-recycled-materials/
http://quazen.com/arts/architecture/seven-strange-houses-made-of-recycled-materials/
http://inhabitat.com/low-income-housing-made-of-recycled-materials/
http://www.greenhomebuilding.com/recyclematerials.htm
http://sciencehax.com/2010/01/beautiful-home-built-from-recycled-materials/
http://sciencehax.com/2010/01/beautiful-home-built-from-recycled-materials/
http://www.expeditio.org/
http://www.scivee.tv/node/6935
http://www.achildgrows.com/2008/02/28/cool-recycled-bags-by-a-womens-co-op/
http://www.achildgrows.com/2008/02/28/cool-recycled-bags-by-a-womens-co-op/
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• Формирање 

целовите слике  
о повезаности  
уметности,  
науке и 
различитих 
делатности   

 

 

 

 
      IV степен: 
• наведе примере повезаности 

уметности и науке, наставних 
предмета и различитих 
делатности 

• користи различита знања и 
вештине из других области 
(наука, уметност, процеси 
рада) као извор садржаја у 
самосталном изражавању и 
стварању 

 
 
      III степен: 
• наведе примере повезаности 

уметности и науке, наставних 
предмета и различитих 
делатности 

• користи различита знања и 
вештине из других области 
(наука, уметност, процеси 
рада) као извор садржаја у 
самосталном изражавању и 
стварању 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Повезаност науке и уметности 
• Математика у уметности: 

симетрија, перспектива, 
модуларност, златни пресек, 
орнаментика, теселација, 
оригами... 

• Географија у уметности: пејзажи; 
апстрактне слике инспирисане 
сателитским снимцима и 
географским картама… 

• Биологија у уметности: уметност 
под микроскопом, илустрације, 
анатомски цртежи... 

• Хемија у уметности: производња 
пигмената и материјала, 
фотографије... 

• Физика у уметности: оптика, 
акустика, фотографије... 

• Историја и уметност: историјски 
догађаји у уметничким делима, 
уметничка дела као историјски 
извори 

• Разговор о повезаности  
уметности и других наставних 
предмета и делатности 

• Израда цртежа, скулптура, слика, 
графика, постера, инсталација, 
фотографија, видео радова, 
орнамената, оригамија, колажа... 
наука, наставни предмет, област, 
лекција, дефиниција, формула, 
појам као инспирација 
 

      Посебни садржаји 
• Терапија путем уметности: 

лечење бојом, звуком и покретом 
• Тематски дан 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и исходима 
наставе, односно учења, планом рада и начинима оцењивања   
 
 
Место реализације наставе 
• одговарајући кабинет 
 
Препоруке за реализацију наставе 
• разговарати о уметничкој вредности научних илустрација; 
     приказати Леонардове, Рембрантове и Дирерове скице и цртеже 
• избећи наглашавање ликовног рада као илустрације наставних 
     садржаја, инсистирати на оригиналном ликовном приказу  
• по завршетку теме приказати радове свих ученика у простору 
     школе и заједнички одабрати радове за објављивање на 
     сајту/профилу школе   

 
Интернет  
www.mi.sanu.ac.rs/~jablans/s-d3.htm 
http://www.litandart.com/2008/01/30/the-art-science-phenomenon/ 
www.origamitessellations.com 
http://cedison.wordpress.com/category/origami-tessellation/ 
www.artofgeography.com 
www.brainpicking.org 
http://www.scienceart.nl/ 
http://www.scienceart.co.uk/ 
https://bioart.med.harvard.edu/ 
http://www.worldsciencefestival.com/BioArt 
http://atunu.blogspot.com/2006/11/who-says-engineering-and-art-
cant.html 
http://www.arttherapy.org/ 
http://www.cap.ca/aop/art.html 
http://www.fieldsproject.com/ 
http://artofchemistry.com/index.html 
http://www.shands.org/aim/ 
http://cade.writtle.ac.uk/AgricultureArt.asp 
http://www.geologyinart.com/geoart_webzine.html 
http://www.pbs.org/seeinginthedark/resources-links/astronomy-and-the-
arts.html 
http://artandtech.osu.edu/ 
 
 

http://www.mi.sanu.ac.rs/%7Ejablans/s-d3.htm
http://www.litandart.com/2008/01/30/the-art-science-phenomenon/
http://www.origamitessellations.com/
http://cedison.wordpress.com/category/origami-tessellation/
http://www.artofgeography.com/
http://www.brainpicking.org/
http://www.scienceart.nl/
http://www.scienceart.co.uk/
https://bioart.med.harvard.edu/
http://www.worldsciencefestival.com/BioArt
http://atunu.blogspot.com/2006/11/who-says-engineering-and-art-cant.html
http://atunu.blogspot.com/2006/11/who-says-engineering-and-art-cant.html
http://www.arttherapy.org/
http://www.cap.ca/aop/art.html
http://www.fieldsproject.com/
http://artofchemistry.com/index.html
http://www.shands.org/aim/
http://cade.writtle.ac.uk/AgricultureArt.asp
http://www.geologyinart.com/geoart_webzine.html
http://www.pbs.org/seeinginthedark/resources-links/astronomy-and-the-arts.html
http://www.pbs.org/seeinginthedark/resources-links/astronomy-and-the-arts.html
http://artandtech.osu.edu/
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• Упознавање са 

утицајем 
технологије на 
уметност XXI  
века 

 

       
      IV степен: 
• објасни утицај технологије на  

уметност XXI века 
• наведе неколико примера 

утицаја технологије на  
уметност XXI века 

• изрази идеје, емоције, поруке и 
ставове савременим медијима 

 
      III степен: 
• објасни утицај технологије на  

уметност XXI века 
• наведе пример утицаја 

технологије на  уметност XXI 
века 

• изрази идеје, емоције, поруке и 
ставове савременим медијима 

 

• Традиционални и савремени 
медији у XXI веку 

• Одговарајући примери 
уметничких медија, праваца  и 
техника: 3Д анимација, сликање 
песком, динамичко сликарство, 
дигитална уметност, ласерска 
уметност, генетичка уметност, 
нано уметност, интерактивна 
уметност, виртуелна уметност, 
акционо сликање на сцени, 
визуелни ефекти за филм... 

• Прибор: glow graffiti спреј, LED 
светлосни канапи, интерактивне 
табле, I/O четка, Филипсов 
прибор за дигитално сликање 
светлом... 

• Cyberfest (Киберфест-Русија), 
STRP фестивал; VIDFEST 
(Ванкувер)...  

• Цртање, сликање, графика и 
вајање у рачунарском програму; 
видео записи, одељенски 
спотови, монтажа и анимација у 
рачунарском програму; 
колективно акционо сликање на 
сцени; обједињавање ликовне 
уметности, филма, музике и 
плеса; израда светлосне 
скулптуре, слике или 
инсталације; израда звучне 
скулптуре, кинетичке скулптуре... 
 

      Посебни садржаји 
• Специјални (механички) ефекти у 

позоришту и визуелни ефекти за 
филм 

• Звучни ефекти 
• Терапија путем уметности: 

материјали и технике 
• Експериментална архитектура, 

паметне зграде 
• Црно позориште; плес сенки 
• Ликовно обликовање web 

странице 
 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и исходима 
наставе, односно учења, планом рада и начинима оцењивања   
 
 
Место реализације наставе 
• одговарајући кабинет 
 
Препоруке за реализацију наставе 
• остварити сарадњу са наставником/цом информатике и/или 
     наставницима стручних предмета 
• приказати ученицима разноврсне примере 
• по завршетку теме заједнички одабрати радове за објављивање 
     на сајту/профилу школе   
 
Интернет 
www.cyland.ru 
https://bioart.med.harvard.edu/ 
http://sandfantasy.com/ 
http://www.flixxy.com/ukraine-talent-sand-animation.htm 
http://www.sanbase.com/ 
http://www.davemc.net/GenArt/ 
http://www.gamasutra.com 
http://www.virtualart.at/ 
http://www.abstractdigitalartgallery.com 
http://www.neme.org/main/524/collecting-new-media-art 
http://www.dpandi.com/jd/index.html 
 http://creativefan.com/30-incredible-matte-paintings-from-famous- 
films/ 
http://www.e-onsoftware.com/products/solutions/?page=matte 
http://www.zoicstudios.com 
http://www.alchemists.com 
http://www.holographicart.co.uk 
http://www.laserartfest.ca/ 
http://www.mat.ucsb.edu/ 
http://www.animatronics.org/ 
http://www.techblog.com 

 youtube: Blacklight Nu2ART performance; Paint dance; Mo(ve)ment:  
live painting and dance;  Synchronized Elements; light painting; 
ArtCreatedFromShadows, Philips-digital-light-painting-kit, I/O brush... 
 
 

http://www.cyland.ru/
https://bioart.med.harvard.edu/
http://sandfantasy.com/
http://www.flixxy.com/ukraine-talent-sand-animation.htm
http://www.sanbase.com/
http://www.davemc.net/GenArt/
http://www.gamasutra.com/view/feature/2367/event_wrap_up_siggraph_2005.php?print=1
http://www.virtualart.at/
http://www.abstractdigitalartgallery.com/
http://www.neme.org/main/524/collecting-new-media-art
http://www.dpandi.com/jd/index.html
http://creativefan.com/30-incredible-matte-paintings-from-famous-%20films/
http://creativefan.com/30-incredible-matte-paintings-from-famous-%20films/
http://www.e-onsoftware.com/products/solutions/?page=matte
http://www.zoicstudios.com/
http://www.alchemists.com/
http://www.holographicart.co.uk/
http://www.laserartfest.ca/
http://www.mat.ucsb.edu/
http://www.animatronics.org/
http://www.techblog.com/
http://www.youtube.com/watch?v=V9NWb-VA9rU&feature=related
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• Оспособљавање 

за естетско 
преобликовање 
елемената 
ентеријера и 
обликовање 
простора 

 
 

  
      IV степен: 
• опише утицај амбијента на 

расположење, понашање и 
радни учинак 

• предложи неколико идеја за 
преобликовање елемената 
ентеријера 

• преобликује елементе 
ентеријера 

• уреди део школског простора 
 
      III степен: 
• опише утицај амбијента на 

расположење, понашање и 
радни учинак 

• преобликује елементе 
ентеријера 

• уреди део школског простора 
 

• Утицај амбијента на 
      расположење, понашање и 
      радни учинак 
• Одговарајући примери дизајна 

школског простора, инсталација у 
ентеријеру и преобликовања 
елемената ентеријера 

• Израда скица 
• Преобликовање елемената 

ентеријера: осликавање и 
преобликовање похабаних 
столица, клупа, столова, ормана, 
зидова, прозорских оквира, 
стаклених површина, стубова; 
лепљење и уметање различитих 
материјала; израда витража, 
лустера, лампи, асамблажа, 
мозаика... 

• Обликовање простора у делу 
учионице или простору школе 
 

      Посебни садржаји 
• Терапија путем уметности: 

психологија боје 
• Биодекорација стубова и зидова 

или зелених површина 
• Дизајн светла, обликовање 

простора светлом 
• Декорација зидова: рад са 

шаблонима и пројектором, називи 
боја, механичко мешање боја, 
нијансе, психологија боје 

• Ленд арт 
• Амбијентална музика 
 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и исходима 
наставе, односно учења, планом рада и начинима оцењивања   
 
 
Место реализације наставе 
• одговарајући кабинет 
•  школски простор 
 
Препоруке за реализацију наставе 
• ученике мотивисати визуелним примерима 
• према потреби поделити ученике у парове или мање тимове 
• у раду користити еколошке боје и лакове 
• обликовање простора може бити заједнички рад на нивоу 
     одељења, разреда или школе 
• по завршетку теме објавити радове свих ученика на 
    сајту/профилу школе   
 
Интернет  
http://www.arteco.com/ 

 http://www.skifurniture.com 
 http://www.bikefurniture.com/ 
 http://freshome.com/ 
 http://www.instructables.com/id/DIY-Vinyl-Wall-Art/ 
 http://comeuptomyroom.com/ 
http://www.apartmentherapy.com/  

 http://www.alldriftwoodfurniture.com/driftwood_tables.html 
 http://www.fauxfinish.com/FauxFinish/faux-appetite-design.htm 
 http://bhousedesain.com/ 
 http://azmyarch.com/ 
 http://www.google.rs/images 
 http://home.rebstech.com/cool-wall-painting/ 
 http://inter1or.com/decoration/tag/office-chairs/ 
http://homes-designing.com/decorate/decoration/old-furniture-new-life/ 
http://www.nobleparkps.vic.edu.au/art_show_2008.htm 
http://www.salvationsct.com/furniture.htm 
http://www.stylehive.com/tag/rustic_furniture 
http://www.flickr.com/photos/29371360@N00/272362405/ 
http://www.dezignwithaz.com/ 
http://www.bhajanhunjan.com/wp/?page_id=798 
http://www.conceptualgardens.co.uk/ 
 

http://www.arteco.com/
http://www.skifurniture.com/
http://www.bikefurniture.com/
http://freshome.com/
http://www.instructables.com/id/DIY-Vinyl-Wall-Art/
http://comeuptomyroom.com/
http://www.apartmentherapy.com/
http://www.alldriftwoodfurniture.com/driftwood_tables.html
http://www.fauxfinish.com/FauxFinish/faux-appetite-design.htm
http://bhousedesain.com/
http://azmyarch.com/
http://www.google.rs/images
http://home.rebstech.com/cool-wall-painting/
http://inter1or.com/decoration/tag/office-chairs/
http://homes-designing.com/decorate/decoration/old-furniture-new-life/
http://www.nobleparkps.vic.edu.au/art_show_2008.htm
http://www.salvationsct.com/furniture.htm
http://www.stylehive.com/tag/rustic_furniture
http://www.flickr.com/photos/29371360@N00/272362405/
http://www.dezignwithaz.com/
http://www.bhajanhunjan.com/wp/?page_id=798
http://www.conceptualgardens.co.uk/
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С
тр
ип

 
• Формирање 

целовите слике  
о стрипу као 
савременом 
уметничком 
медију 

 

      IV степен: 
• разликује врсте стрипа 
• препозна уметнички цртеж у 

стрипу 
• дискутује о улози стрипа у 

савременом друштву 
• опише традиционални 

поступак цртања стрипа  
• самостално изради сценарио и 

реализује стрип користећи 
различите медије 

 
      III степен: 
• препозна уметнички цртеж у 

стрипу 
• опише традиционални 

поступак цртања стрипа  
• самостално изради сценарио и 

реализује стрип користећи 
различите медије 

 

• Појмови: стрип, манга, чиби, 
графички роман 

• Развојни пут стрипа, различите 
функције стрипа кроз историју 

• Школе стрипа: америчка и 
јапанска, француско-белгијска, 
енглеска, италијанска- 
карактеристике, типични 
представници, међусобни 
утицаји, популарност школа и 
аутора код нас и у свету 

• Фестивали стрипа, музеји, 
друштва 

• Утицај стрипа на уметничке 
правце, културу и друштво 

• Оријентациони избор аутора: 
Rodolphe Topffer, Walt Disney, 
Osamu Tezuka, Richard Outcault, 
Steve Ditko,  Alan Moore, Frank 
Miller, Moebius, Masashi 
Kishimoto, Koji Morimoto, Hiromu 
Arakawa, Matsuri Hino, Takeshi 
Obata, Марко Стојановић, Бане 
Керац, Влада Весовић, Саша 
Ракезић, Алекса Гајић, Зоран 
Јањетов... 

• Традиционални прибор и 
поступак израде; рачунарски 
програми и графичке табле 

• Израда табле стрипа, стрип 
јунака, корица за графички 
роман, израда одељенског 
фанзина; илустрација одломака 
приче, песме, филма... 
традиционалним или савременим 
техникама 
 

       Посебни садржаји 
• Анимирани филм 
• Израда сценариа за стрип,  

графички роман, рачунарску  
игрицу или анимирани филм 

• Цртање фигуре у покрету 
• Колекција одеће, обуће или  

накита инспирисана стрипом 
• Музика у анимираном филму 
 
 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и исходима 
наставе, односно учења, планом рада и начинима оцењивања   
 
 
Место реализације наставе 
• одговарајући кабинет 
 
Препоруке за реализацију наставе 
• направити поређење између америчког, европског и јапанског 
     стрипа 
• указати ученицима на могуће смерове цртања и читања стрипа 
• разговарати о утицају јапанског стрипа на савремени европски 
     стрип и анимирани филм 
• објаснити ученицима разлику између карикатуре и уметничког 

стрипа; више пажње посветити графичком роману као 
књижевно-графичкој форми 

• на репрезентативним примерима указати ученицима на ликовни 
рукопис, композицију, покрет, скраћење, сенку... 

• упутити ученике како да увежбавањем постигну препознатљив 
стил и са једноставним, непрофесионалним цртежом  

• по могућности организовати гостовање професионалних цртача 
стрипа како би ученици стекли целокупну слику о теми 

• упутити заинтересоване ученике на електронске уџбенике, 
     школе стрипа и рачунарске програме 
• тема може да се реализује као одељенски рад, израдом табле 

стрипа на хамеру, уцртавањем или лепљењем појединачних 
цртежа 

• по завршетку теме приказати радове свих ученика у простору 
     школе и заједнички одабрати радове за објављивање на 
     сајту/профилу школе   
 

 
Интернет 
 http://en.wikipedia.org/wiki/European_comics 
 http://www.seecult.org/ 
 http://www.comicartdepot.com/ 
 http://www.linesandcolors.com/ 
 http://www.filetransit.com/screenshot.php?id=79391 
 http://ideja.forum-express.net/t2093-manga 
 http://www.dereksantos.com/comicpage/ 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/European_comics
http://www.seecult.org/
http://www.comicartdepot.com/
http://www.linesandcolors.com/
http://www.filetransit.com/screenshot.php?id=79391
http://ideja.forum-express.net/t2093-manga
http://www.dereksantos.com/comicpage/
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Зн
ам

ен
ит
и 

 с
рп
ск
и 

 у
м
ет
ни

ци
 

• Упознавање са 
знаменитим 
српским 
уметницима и 
разумевање 
значаја њихових 
дела 

      IV степен: 
• наведе неколико знаменитих 

српских уметника 
• објасни значај одабраног 

уметника 
• уради оригиналан визуелни 

приказ живота и/или дела 
одабраног уметника 

 
 
       III степен: 
• наведе неколико знаменитих 

српских уметника 
• објасни значај одабраног 

уметника 
• уради оригиналан визуелни 

приказ живота и/или дела 
одабраног уметника 

 

• Знаменити српски уметници,  
избор наставника 

• Израда оригиналног, 
нетрадиционалног ликовног 
приказа живота и/или дела 
српског уметника по избору 
ученика: презентација, графичка 
прича, колаж, инсталација; 
комбинација текста, илустрација 
и фотографија; видео рад, 
анимација... 

• Разговор о значају, животу и делу 
одабраних уметника 
 

      Посебни садржаји 
• Израда монографије одабраног 
      уметника, одељенски рад 
• Терапија путем уметности: 

организовање гостовања 
професионалних  уметника у 
болницама и домовима за старе; 
организовање ликовне радионице 

 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и исходима 
наставе, односно учења, планом рада и начинима оцењивања   
 
 
Место реализације наставе 
• одговарајући кабинет 
 
Препоруке за реализацију наставе 
• направити сажет приказ живота и дела одабраних уметника 
• поредити сензибилитет одабраних уметника 
• упутити ученике на доступне изворе информација 
• по завршетку теме приказати радове свих ученика у простору 
     школе и заједнички одабрати радове за објављивање на 
     сајту/профилу школе 
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Т
ра
го
м

  н
ас
ле
ђа

 

 
• Оспособљавање 

ученика за 
израду 
промотивног 
рада 

 

      IV степен: 
• прикупља и сортира 

информације из  различитих 
извора 

• дискутује о знаменитостима 
краја 

• уради промотивни ликовни рад
 
 
     III степен: 
• прикупља информације из  

различитих извора 
• дискутује о знаменитостима 

краја 
• уради промотивни ликовни рад
 

• Значај квалитетне промоције у 
будућој професији 

• Истраживање културних, 
историјских и природних 
знаменитости краја: обилазак 
околине, обилазак локалних 
галерија и музеја; истраживање 
стручне литературе, интернета, 
архиве, новинских чланака; 
разговори са одговарајућим 
профилом стручњака, 
наставницима, родитељима, 
фамилијом; интервјуи, анкете; 
проучавање и прављење фото и 
писане документације... 

• Оријентациони избор тема у 
оквиру пројекта:  

      природне одлике, историја,   
културно-историјски споменици, 

      манифестације,  спорт, уметност, 
туризам, делатности, стари 
занати, обичаји и веровања, 
знаменити људи, одевање кроз 
историју, архитектура, 
кулинарство, музика... 

• Дизајн промотивног материјала 
• Израда промотивног спота, 

презентације, брошуре, плаката, 
илустрованих прича, 
разгледница, паноа...за 
промовисање културно-
историјских  и природних 
знаменитости краја 
 

      Посебни садржаји 
• Промоција професије 
• Промоција школе 
• Промоција одељења 
• Терапија путем уметности: 

поставка изложбе, организовање 
промоције радова путем 
интернета и штампе 

• Маркетинг  и брендови  
 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и исходима 
наставе, односно учења, планом рада и начинима оцењивања   
 
 
Место реализације наставе 
• одговарајући кабинет 
• библиотека 
• локална заједница 
 
Препоруке за реализацију наставе 
• тему обрадити као одељенски пројекат 
• мотивисати ученике атрактивним визуелним примерима 
• омогућити ученицима неспутано изношење предлога ликовних 
     решења 
• по завршетку теме објавити рад  на сајту/профилу школе   
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Н
ео
би
чн
а 

 у
м
ет
но
ст

 
 
• Подстицање 

иновативности и 
оригиналности у 
стваралачком 
процесу и 
проналажење 
различитих 
могућности 
ликовног 
изражавања и 
стварања   

      IV степен: 
•   предложи нетрадиционални 

      материјал за рад 
• уради ликовни рад од 

нетрадиционалног материјала 
•   образложи избор материјала и 
     мотива 

 
 
     III степен: 
•   предложи нетрадиционални 

      материјал за рад 
• уради ликовни рад од 

нетрадиционалног материјала 
•   образложи избор материјала и 
     мотива 

 
 
 

• Визуелни приказ: необичне 
        идеје, уметничка дела на 
        неуобичајеној подлози или од 
        неуобичајених материјала 
•     Оријентациони избор уметника: 

    Julian Beever, Guido Daniele, Jim 
    Denevan, Richard Long, Daniel 
    Baumann, Olafur Elasson, 
    Michael de Broin, Agata Olek, 
    Hang Nga, Mathier Collos, 
    Rebecca Murtaugh, Jonathan 
    Borofsky, Livio de Marchi, 
    Chakaia Booker, Choi Jung Hyun, 
    Margaret Benyon, Jennifer 
    Maestre, Nathan Sawaya, Baptiste 
    Debombourg, Toge-NYC, Ran 
    Hwang, Don Lucho, Scott 
    Gundersen, Sydney Cash, Scott 
    Hove, Evan Blackwell, Jean-Luc 
    Cornec, Jason Hackenwerth, Jason 
    de Caires Taylor, Shinichi 
    Marayama, Joan Dulla, Janet 
    Echelman, Alain Guerra, Lara 
    Schnitger, Maurizio Savini, 
    Renata Memole, Neraldo de la 
    Paz, Elisabeth Higgins O`Connor, 
    Carabosse ... 

• Израда ликовних радова од 
    неуобичајених  материјала 
     

 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и исходима 
наставе, односно учења, планом рада и начинима оцењивања   
 
 
Место реализације наставе 
• одговарајући кабинет 

 
Препоруке за реализацију наставе 
• визуелним примерима, разговором и асоцијацијама мотивисати 
     ученике да осмисле оригиналне предлоге 
• према потреби поделити ученике у парове или мање тимове 
• по завршетку теме приказати радове свих ученика у простору 
     школе, заједнички одабрати радове за објављивање на 
     сајту/профилу школе   
 
Интернет 
www.myunusual 
www.creativity-portal.com 
www.dornob.com 
www.flatrock.org 
www.webcoist.com 
www.weburbanist.com 
http://weburbanist.com/2009/01/08/food-art-and-food-artists/ 
http://www.darkroastedblend.com/2009/04/pasta-monster-and-other-
strange-food.html 
http://www.collthings.co.uk/2008/12/cool-food-art.html 
http://www.agilitynut.com/h/bh.html 
http://www.jennifermaestre.com/portfolio.php 
http://karenswhimsy.com 
http://www.lostateminor.com/2009/08/06/scott-hoves-cakeland/ 
http://www.greenpiecewireart.com/ 
http://www.jeffbots.com 
http://www.deepapanchamia.com/ 
 

http://www.myunusual/
http://www.creativity-portal.com/
http://www.dornob.com/
http://www.flatrock.org/
http://www.webcoist.com/
http://www.weburbanist.com/
http://weburbanist.com/2009/01/08/food-art-and-food-artists/
http://www.darkroastedblend.com/2009/04/pasta-monster-and-other-strange-food.html
http://www.darkroastedblend.com/2009/04/pasta-monster-and-other-strange-food.html
http://www.collthings.co.uk/2008/12/cool-food-art.html
http://www.agilitynut.com/h/bh.html
http://www.jennifermaestre.com/portfolio.php
http://karenswhimsy.com/
http://www.lostateminor.com/2009/08/06/scott-hoves-cakeland/
http://www.greenpiecewireart.com/
http://www.jeffbots.com/
http://www.deepapanchamia.com/
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А
рх
ит
ек
ту
ра

 С
рб
иј
е 

 
• Упознавање са 

одликама 
архитектуре на 
тлу Србије 

 
• Формирање 

позитивног 
става према 
очувању 
културног 
наслеђа 

      IV степен: 
• наведе значајне примере 

споменика, сакралне и 
световне архитектуре у Србији 

• објасни значај очувања 
знаменитих грађевина и 
споменика  

• уради ликовни рад са стилским 
одликама локалне архитектуре 

 
     III степен: 
• наведе неколико значајних  

споменика и грађевина у 
Србији 

• објасни значај очувања 
знаменитих грађевина и 
споменика  

• уради ликовни рад са стилским 
одликама локалне архитектуре 

 

• Знаменити споменици и зграде-
обележја светских  градова 

•   Сакрална архитектура Србије 
•  Замкови, утврђења и палате 
       Србије 
•  Световна архитектура Србије: 
       типови старих српских кућа, 
       знаменити објекти XIX и  XX 
       века 
•  Споменици, фонтане, паркови и 
       парковске скулптуре 
•  Значај очувања знаменитих 
       грађевина и споменика 
•  Израда скица за викендицу, 
       викенд-насеље, етно-село, 
       наменске објекте, 
       реконструкција замка или 
       утврђења, скица за рељефе, 
       тргове, ограде, прозорска окна и 
       друге елементе екстеријера, 
       споменике и скулптуре у 
       пленеру... 
       
      Посебни садржаји 
• Истраживање: римска насеља на 
      тлу Србије 
• Повезивање ученика путем 
      интернета са вршњацима из 
      другог места у Србији, размена 
      фотографија и информација о 
      архитектури, споменицима и 
      парковима 
•  Осмишљавање туристичке туре 
• Улична уметност 
 
 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и исходима 
наставе, односно учења, планом рада и начинима оцењивања   
 
 
Место реализације наставе 
• одговарајући кабинет 
•  локална заједница 
 
Препоруке за реализацију теме 
•    излагање прилагодити сазнајним могућностима и 
      интересовањима ученика, приказати само карактеристичне 
      примере 
•    препоручује се обилазак родног места или локалног окружења, 
      фотографисање објеката и споменика, скицирање фасада и 
      споменика, разговор о елементима архитектуре, стиловима, 
      фасадама, стубовима, фонтанама, споменицима...  
•    по завршетку теме приказати радове свих ученика у простору 
      школе и заједнички одабрати радове за објављивање на 
      сајту/профилу школе 
 
Интернет  
http://www.greatbuildings.com/ 
 

http://www.greatbuildings.com/
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• Препознавање 

уметничких 
вредности у  
суб-култури 

 
• Формирање 

одговорног 
односа према 
очувању 
здравља и 
окружења 

     IV степен: 
•  разликује врсте уличне 
     уметности 
•  препозна естетске и идејне 
     вредности уличне уметности  
•  наведе материјале штетне по 
     здравље и мере заштите 
•  уради скицу за мурал или 

графит 
•  дискутује о различитим 
     решењима задатка 

 
 
      III степен: 
•   препозна естетске и идејне   

вредности уличне уметности 
•   наведе материјале штетне по 
      здравље и мере заштите 
•   уради скицу за мурал  или 
      графит  
 
      
 

• Појмови: улична уметност, 
мурали, графити, тагирање 

• Видови уличне уметности: 
мурали, графити, стикери, 
инсталације... 

• Историјат графита, легални 
графити, графити у галеријама 

• Намера уметника, идеје, поруке, 
ставови, емоције, стилови; 
тагирање по културно-
историјским споменицима, 
знаменитим зградама, приватној 
својини, радовима уметника... 

• Материјали, опасност по здравље 
и околину, мере заштите 

• Оријентациони избор уметника, 
уметничких група  и пројеката: 
Edgar Mueller, Julian Beever, Kurt 
Wenner, Jeroen Koolhaas –Dre 
Urhahn, Ernesto Neto, Mark 
Jenkins, Peter Gibson, David Choe,  
Cityzenkane, Belx2, Lady Pink, 
Keith Jive, Baer, Ras Terms, Jon 
Reiss  (Bomb it-документарни 
филм), Blu (одабрани радови), 
Rinpa Eshidan, Reverse Graffiti 
Project... 

• Израда скице за мурал или  
графит, традиционалним 
материјалима или у рачунарском 
програму 
 

      Посебни садржаји 
• Истраживање: улична култура, 

музика и плес 
• Пантомима 
• Знамените грађевине Србије 
• Израда документарног филма 
 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и исходима 
наставе, односно учења, планом рада и начинима оцењивања   
 
 
Место реализације наставе 
• одговарајући кабинет 
 
Препоруке за реализацију теме 
• разговарати о томе шта један графит чини уметничким и о 
      различитим доживљајима посматрача 
• радове урађене у рачунарском програму треба одштампати како 

би  ученици по њима урадили слободоручни цртеж уз додавање 
оригиналних детаља 

• у складу са могућностима, реализовати скицу еколошким 
бојама на оштећеном зиду школе или у окружењу 

•   по завршетку теме приказати радове свих ученика у простору 
      школе и заједнички одабрати радове за објављивање на 
      сајту/профилу школе 
 
Интернет 
http://www.graffiti.org/ 
http://www.barcelonastreetart.net/ 
http://www.unurth.com/ 
http://www.xmarkjenkinsx.com/outside.html 
http://artradarjournal.com/2010/01/21/what-is-street-art-vandalism-
graffiti-or-public-art-part-i/ 
http://www.metanamorph.com 
http://www.european-street-painting.com 
http://www.toxel.com/inspiration/2008/09/15/pedestrian-street-art-by-
peter-gibson/ 
http://www.heatheronhertravels.com/crimes-of-passion-street-art-on-
show-in-bristol/ 
http://weburbanist.com 
http://graffiti.playdo.com/ 
http://www.carolynrydercooley.com/photo440.html 
http://been-seen.com/index.php/articles/passport/creative-subways-
around-the-world 
 

http://www.graffiti.org/
http://www.barcelonastreetart.net/
http://www.unurth.com/
http://www.xmarkjenkinsx.com/outside.html
http://artradarjournal.com/2010/01/21/what-is-street-art-vandalism-graffiti-or-public-art-part-i/
http://artradarjournal.com/2010/01/21/what-is-street-art-vandalism-graffiti-or-public-art-part-i/
http://www.metanamorph.com/
http://www.european-street-painting.com/
http://www.toxel.com/inspiration/2008/09/15/pedestrian-street-art-by-peter-gibson/
http://www.toxel.com/inspiration/2008/09/15/pedestrian-street-art-by-peter-gibson/
http://www.heatheronhertravels.com/crimes-of-passion-street-art-on-show-in-bristol/
http://www.heatheronhertravels.com/crimes-of-passion-street-art-on-show-in-bristol/
http://weburbanist.com/
http://graffiti.playdo.com/
http://www.carolynrydercooley.com/photo440.html
http://been-seen.com/index.php/articles/passport/creative-subways-around-the-world
http://been-seen.com/index.php/articles/passport/creative-subways-around-the-world
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• Формирање  
опште слике о 
променама у 
уметности 
током историје  

      IV степен: 
• наведе узроке промена у 

уметности током историје 
• препозна историјски период 

према приказаном уметничком 
делу 

• прикаже ликовним радом 
специфичност одабраног 
историјског периода 
 

 
      III степен: 
• наведе узроке промена у 

уметности током историје 
• прикаже ликовним радом 

специфичност одабраног 
историјског периода 

 

• Свакодневни живот, проналасци, 
открића, важни историјски 
догађаји и личности, одевање, 
намештај, архитектура, ликовна 
уметност, музика, позориште, 
плес, спорт, забава... од Критско-
микенске културе до краја XX 
века 

• Ликовни приказ историјског 
периода по избору ученика; 
израда маски, костима, шешира, 
перика, декорација, скица за 
употребне предмете ... 
 

      Посебни садржаји 
• Пројекат свих одељења, тематска 

забава- реконструкција одабраног 
периода: израда сценографије, 
костима, маски, фризура, 
шминке, избор музике, концерт, 
наступ хора, представа, плес, 
луткарско позориште... 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и исходима 
наставе, односно учења, планом рада и начинима оцењивања   
 
 
Место реализације наставе 
• одговарајући кабинет 
 
Препоруке за реализацију наставе 
• приказати визуелну презентацију појединачних историјских 

периода, изнети само кључне информације и карактеристичне 
примере 

• разговарати о томе како су историјски догађаји, развој 
технологије и открића утицали на промене у естетици и 
уметности 

• омогућити ученицима неспутано изношење мишљења и идеја 
• по завршетку теме приказати радове свих ученика у простору 
     школе и заједнички одабрати радове за објављивање на 
     сајту/профилу школе   
 
Интернет  
http://www.historyworld.net/ 
http://www.hyperhistory.com/ 
http://www.eyewitnesstohistory.com 
http://www.britannica.com/ 
http://www.fashion-era.com/ 
http://www.essentialsofmusic.com/ 
http://www.theatrehistory.com/ 
 

 
 

 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 

– музичка уметност 
– српски језик 
– историја 
– биологија 
– физика 
– хемија 
– математика 
– рачунарство и информатика 
 

 
 

http://www.historyworld.net/
http://www.hyperhistory.com/
http://www.eyewitnesstohistory.com/
http://www.britannica.com/
http://www.fashion-era.com/
http://www.essentialsofmusic.com/
http://www.theatrehistory.com/


Назив предмета: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 
Годишњи фонд часова:   37 
Разред: први 

Циљеви предмета: 

 
1. Стицање знања, развијање вештина, усвајање вредности и формирање ставова који су претпоставка за 

успешан, одговоран и ангажован живот у демократском друштву; 
2. Оснаживање ученика  за поштовање, одбрану и афирмацију вредности демократског друштва; 
3. Јачање  друштвене кохезије, уважавање различитости и подршка сузбијању сваког облика дискриминације и 

насиља.   
 



ТЕМА ЦИЉ 

ИСХОДИ 
По завршетку теме 

ученик ће бити у стању 
да: 

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ ПО ТЕМАМА 

НАЧИН 
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

 • Разумевање   
        значаја поштовања    
       људских права за    
       живот у демократском  
       друштву 

 
• Усвајањевредности на 

којима се заснивају 
људска права и 
демократско друштво 

 
• Развијање спремности 

да се делује у духу 
поштовања  људских 
права  

 
• Разумевање значаја 

комуникације  за живот 
у демократском 
друштву и 
унапређивање 
комуникацијских 
вештина 

 
• Сагледавање   

функционисања 
демократског друштва 
на примеру  школе и 
партиципације ученика 

 
• Разумевање 

сложености живота у 
мултикултуралној 
заједници и  потребе 

I  Покаже напредак у 
постизању  следећих 
исхода који се односе на 
знање, разумевање и 
опште когнитивне 
вештине и спсобности 

1. Објашњава значење и 
смисао људских права 
тако што: 
- познаје вредности на   
којима се заснивају 
права  
- разликује жеље од 
потреба као основе 
људских права  
-   разликује  врсте 
људских права  
- разматра и објашњава 
однос права и 
одговорност   
- образлаже  целовитост 
и  узајамну повезаност 
људских   права 
- аргументује 
универзалност и  
развојност људских 
права  
 
2. Препознаје форме 
остварености и кршења 
људских права тако што: 
- проналази примере и 

показатеље 

Ја, ми и други 
• Идентитети и групна 

припадност. 
• Поштовање различитости. 
• Стереотипи и предрасуде. 
• Дискриминација. 
• Толеранција. 
• Комуникација у групи. 
• Препреке успешној 

комуникацији. 
• Самопоузадано реаговање, ја 

поруке, активно слушање.  
Активности: 
 
- Међусобно упознавање ученика у групи, 

испитивање различитих идентитета 
којима ученици припадају, откривање 
сличности и разлика, сложености и 
међусобног преклапања властитих и 
групних идентитета. 

- Уочавање стереотипа, предрасуда и 
дискриминације  у сопственом 
понашању и понашању других. 

- Проналажење и анализа примера 
стереотипа, предрасуда и 
дискриминације у школи, уџбеничкој и 
другој литератури, медијима. 

- Проналажење и анализа примера 
уважавања различитости. 

- Проналажење и анализа примера 
препрека у комуникацији и неуспешне 
комуникације (неслушање, гласине). 

- Испробавање активног слушања, 
самопоузданог реаговања, и других 

Подела одељења у групе 
• Због начина реализације 

наставног програма оптимално је 
да група не буде већа од 24 
ученика  

 
 

Место реализације наставе 
• Кабинет или учионица у којој је 

могуће организовати и 
реализовати активну наставу (рад 
у мањим групама, седење у 
кругу...) и у којој се продукти 
рада ученика и потребан 
материјал  могу одлагати и 
чувати 

 
Потребан материјал: 

• Папири 
• Фломастери 
• Маказе 
• Лепак 
 

Потребни технички уређаји: 
• ТВ 
• ЦД плејер 
 

Препоруке за реализацију наставе 
             Наставни програми грађанског 
васпитања за све разреде средње школе 
организовани су око исте велике  тематске  
целине Живот у демократској заједници 
чиме се наглашава потреба интегрисаног 
приступа свим садржајима који се 
обрађују, њихово стално међусобно 
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узајамног уважавања и 
поштовања 
различитости 

o  
• Развијање когнитивних 

и психо-социјалних 
вештина и способности 
значајних за живот у 
демократској заједници 

 
• Сагледавање улоге и 

значаја образовања за 
живот у демократији и 
грађанском друштву  
 

• Подстицање тимског 
рада  

 
• Подстицање ученика 

на друштвену 
партиципацију 

 
 

остварености и  
кршења људских 
права 

- препознаје 
стереотипе, 
предрасуде, 
толеранцију и 
дискриминацију по 
различитим 
основама у 
примерима кршења 
људских права 

- објашњава значај 
информисања и 
образовања за 
поштовање права 

- образлаже потребу 
посебне заштите 
права детета 

- образлаже потребу 
сталне борбе за 
одбрану људских 
права и 
демократских 
вредности 

 
3. Просуђује механизме 
и начине заштите права 
детета тако што: 
- објашњава  улогу 

појединаца и група у 
заштити права 
детета 

- познаје основна      
међународна и   
домаћа   документа 
из области права 
детета и 
најзначајније 

поступака и вештина ненасилне 
комуникације. 
 
 

Људска права  
• Потребе и права; права и закони; 

права и правда. 
• Права и вредности: 

равноправност, слобода, 
достојанство, социјална 
инклузија, социјална кохезија, 
одговорност,солидарност,пошто
вање и брига за друге, хуманост,  
иницијативност, толерантност , 
владавина права, праведност, 
поштење,истинољубивост и 
грађанска храброст.  

• Врсте права. Односи међу 
правима.  

• Права и одговорности. 
• Заштита људских права и права 

детета- механизми, институције, 
документа.   

• Људска права и права детета.   
• Остваривање, кршење и 
        заштита људских права и  
       права детета. 
• Улога медија у остваривању 

људских права и права детета. 
                                                                      
Активности:  
 
- Упоређивање потреба и жеља и 

разматрање њиховог односа са правима 
човека; 

- Извођење и разматрање критеријума за 
прихватање основних људских 
вредности и анализирање односа између 

повезивање и умрежавање појмова и 
појава.  Програми за сваки разред  се 
разликују по томе што већу пажњу  
посвећују једном аспекту живота у 
демократској заједници. У програму за 
први разред фокус је на људским правима 
и  вредностима на којима она почивају. 

Програм садржи неколико 
општих  циљева и већи број исхода који 
су груписани у три димензије: 
1. когнитивна   (знање, разумевање, опште 
когнитивне вештине и способности),  
2. психо-социјална  (ставови, 
вредности,социјалне вештине и 
способности), 
3. конативна  (активно и одговорно 
делање). 
 Редослед наведених исхода не 
указује на њиховов значај. Циљ 
грађанског васпитања као предмета у 
средњој школи је достижан само ако 
ученици покажу напредак у остварености 
исхода у све три димензије. Израз који је 
коришћен уз исходе, да ученик покаже 
напредак, уважава чињеницу да  многи од 
исхода нису оствариви у оквиру фонда од 
37 часова  на годишњем нивоу јер се ради 
о формирању ставова,  усвајању 
вредности, овладавању вештинама што 
захтева дужи временски период и више 
прилика за активности које воде 
разумевању сложених феномена. Такође, 
неки исходи се не могу остварити 
обрадом само једне тематске целине већ је 
потребно са ученицима  прорадити више  
различитих садржаја и бројне примере.  
Због тога, многи исходи ће се понављати 
и у програмима грађанског васпитања за 
разреде који следе уз очекивање да 



институцијe за 
заштиту права 
детета 

- познаје механизме и 
начине остваривања  
и заштите права 
детета на нивоу 
школе  

 
4. Познаје демократске 
начине регулисања 
односа у школи тако 
што: 
- сагледава људска 

права и права детета 
као основу 
демократских односа 
у школи 

- препознаје  и 
објашњава 
демократске начине  
регулисања односа у 
школи  

- анализира 
развијеност 
демократских односа 
у школи, а посебно 
учешће ученика у 
раду школе 

- критички процењује  
начин 
конституисања и 
рада Ученичког 
парламента као 
облика демократског 
организовања 
ученика у школи 

 
5. Препознаје изазове и 

основних људских вредности и права;  
- Разматрање и тумачење основних 

међународних докумената из области 
људских права  и права детета; 

- Истраживање борбе за људска права у 
прошлости и садашњости;  

- Проналажење примера и показатеља 
остварености и кршења људских права 
(права појединаца, група, заједница);  

- Проналажење и критичко разматрање 
информација  о људским правима из 
различитих извора;  

- Истраживање блогова и других интернет 
садржаја са аспекта поштовања права и 
демократије; 

- Разматрање чинилаца који утичу на 
остваривање људских права; 

- Анализа утицаја медија на поштовање 
људских права и права детета;  

- Решавање проблемских ситуација 
(симулираних или реалних проблема у 
породици, школи, локалној заједници) у 
чијој је основи  сукоб права; 

- Припремање  и учествовање у 
аргументованим дискусијама о 
питањима која се тичу поштовања и 
заштите људских права (улоге 
институција, група и појединаца; 
механизами  и начини остваривања 
људских права;  значај информисаности 
и  образовања за права, улога медија у 
остваривању права, актуелни догађаји 
који се тичу права);  

- Анализа кршења људских права из 
перспективе различитих учесника и 
узимајући у обзир контекст (социјални, 
политички, економски, лични...); 

- Доношење одлука о и заузимање става у 
вези са правима узимајући у обзир 

ученици из године у годину покажу лични 
напредак, посебно они који буду 
континуирано похађали овај предмет у 
свим разредима средње школе. 
             Ради  јасноће и прецизности неки 
исходи поседују додатну листу ситнијих 
показатеља који наводе шта ће ученици 
бити у стању да ураде у оквиру 
конкретног исхода.  

Због специфичног статуса 
предмета, односно могућности да га 
ученици нису континуирано похађали, 
или га уопште нису похађали у 
претходним разредима, за очекивати је да 
у свакој групи постоје ученици са 
различитим искуством у овој области. 
Уводни часови су прилика да се направи 
размена и сагледају знања, ставови, 
вредности и вештине које поседују 
ученици у вези са садржајем који ће бити 
обрађиван. То је полазна основа за 
планирање реализације наставе за сваку 
конкретну групу. Овај проблем не би 
требало третирати као препреку за 
реализацију програма јер наставници 
могу идентификовати ученике у групи 
који се издвајају својим компетенцијама, 
припремити за њих посебне захтеве као и 
укључити их у наставни процес на 
различите начине, а посебно кроз 
вршњачко подучавање.    

Садржај програма дат је у оквиру 
четири  тематске целине, при чему је тема 
људска права заступљена са највише 
садржаја. Као помоћ наставницима у 
планирању и креирању наставе уз садржај 
се наводи и листа могућих активности 
којима се они могу обрадити. 
Подразумева се да наставници праве 



сложеност живота у 
мултикултуралној 
заједници тако што: 

- сагледава себе и друге 
као комплексна 
друштвена бића  и 
објасни различитост 
идентитета 

- објасни право на 
припадање различитим 
друштвеним групама 

- препозна  различите 
културе у средини у којој 
живи и уочава  потребу 
грађења 
интеркултуралности  

6. Испољава опште 
когнитивне  вештине и 
способности: 
 
- проналази, критички 
разматра и користи  
информације из 
различитих извора  
- проблеме сагледава из 
различитих перспектива 

- преиспитује различита 
мишљења и погледе на 
свет 

- при разматрању 
проблема узима  у обзир 

контекст;   
- Анализа поштовања права у школи или 

локалној средини, препознавање 
предрасуда, стереотипа и 
дискриминације по различитим 
основама;  

- Преиспитивање сопствене одговорности 
и спремности да се ангажује у корист 
права;  

- Планирање и реализација акције у 
корист права  у школи и локалној 
средини (нпр.: услови живота и рада у 
школи; партиципација ученика; права 
деце из окружења: деца без родитељског 
старања, деца бескућници, деца 
инвалиди....); 

- Анализа могућности заштите права 
детета на интернету и предлагање 
акција; 

- Разматрање односа који постоје између 
људских права, демократије, процеса у 
савременом свету.  

 
 
Демократско друштво – демократија у 
школи  

 
• Демократски начини  регулисања 

односа у школи :  правила и 
процедуре, јавност у раду, сарадња, 
преговарање, одговорност; 

• Партиципација ученика у школи;  
• Ђачки парламент као облик 

ученичке партиципације.  
 
Активности: 
 
- Препознавање демократских начина 

избор између њих (у оквиру предвиђеног 
фонда часова није могуће остварити  све 
часове) али и да креирају сопствене 
активности, као и да преузимају оне које 
им одговарају од колега и из различитих 
приручника. Фокус програма је на 
исходима предмета, а садржај и 
активности су  средство за њихово 
остварење. 

Програм је тако конципиран 
(нема препорученог броја часова по 
темама) да наставници имају слободу и у 
планирању којим редоследом ће поједине 
садржаје обрађивати, на који начин ће то 
радити али увек настојећи да их 
међусобно повезују и да то води ка 
дефинисаним исходима. Ширину и 
дубину обраде неког садржаја одређују 
исходи који прецизирају ниво који 
ученици треба да постигну (препознати, 
разликовати, образложити, навести...).   

Треба имати у виду да 
оствареност многих исхода у великој 
мери зависи од начина на који се садржај 
обрађује и зато је важно посветити пажњу 
одабиру одговарајућих метода и техника 
рада са ученицима. Дискусије, дебате, 
пројекти, есеји, реаговање на одређене 
теме, радионице, демонстрације, 
симулације, играње улога, вртлог идеја, 
припрема речника, анализа медијских 
информација, истраживање и анализа 
добијених резултата, студије случаја, 
промоције, организовање кампање  само 
су неке од активности које су погодне у 
реализацији овог програма. При примени 
сложенијих активности (по организацији 
или трајању) постигнути резултати нису 
најважнији, односно прати се и вреднује 



контекст  

- проналази 
алтернативна решења 

- заснива и образлаже 
мишљење  на 
информацијама и 
аргументима  

- поставља јасна, 
прецизна и релевантна 
питања у вези са темом 

II Покаже напредак у 
постизању следећих  
исхода који се односе на 
ставове, вредности, 
социјалне вештине и 
способности: 

7. Прихвати 
различитости, поштује и 
уважава друге 

8. Активно слуша  

9. Исказује лични став на 
аргументован начин, 
прихвата аргументовану 
критику  и преиспитује 
сопствене ставове 

10. Преговара и  
договара се, учествује у  
групном одлучивању,  
дискусијама и дебатама  

регулисања односа у школи на 
конкретним примерима.  

- Анализа различитих облика ученичке  
партиципације на нивоу одељења и 
школе.  

- Дискусије и дебате на проблемске теме  
о ученичкој партиципацији у различитим 
активностима у школи (у настави, 
слободним активностима, сарадњи са 
средином) и у различитим фазама рада 
(планирању, реализацији, евалуацији). 

- Истраживање начина избора ученика за 
ученички парламент и начина његовог 
функционисања 

- Препознавање проблема у школи  и 
покретање иницијативе за њихово 
решавање. 

- Упознавање са волонтерским 
активностима у локалној средини 
(трагање за информацијама о 
могућностима волонтерског рада, 
разговор са волонтерима из  школе и 
локалне средине, волонтирање у 
акцијама) 

- Преиспитивање сопствене спремности да 
се учествује у раду и животу школе. 
 
 

Процеси у свету – мултикултуралност   
 

• Мултикултуралност-предности и 
изазови.  

         
Активности:  
 
- Дискусија о животу у мултикултуралној 

заједници инспирисана различитим 
предлошком: филмом, књигом, 

како је текла  организација, сарадња 
ученика, поштовање процедура, уочавање 
тешкоћа, идентификација могућих 
помагача, овладавање вештином 
представљања постигнутог, размена 
искуства између група и друго. На тај 
начин нема неуспешних и свака ативност 
доприноси остварењу неких исхода. 

У овом предмету важни су и 
продукти ученичких активности који могу 
бити различите врсте постера, аудио-
визуелних записа, презентација, приказа 
резултата истраживања и друго. Они се 
касније могу користити при интеграцији 
или рекапитулацији пређених садржаја, 
процени напредовања ученика као и 
самопроцени наставника колико успешно 
ради. Продукти се могу користити и ван 
групе, на пример на изложби у холу 
школе, у школским новинама, сајту 
школе, у раду ученичког парламента, у  
локалној заједници или локалним 
медијима. 

Како реализација програма треба 
да се одвија у складу са принципима 
активне, проблемске и истраживачке 
наставе са сталним рефлексијама на 
одговарајуће појаве из друштвеног 
контекста прошлости и још више 
садашњости посебан захтев за наставнике 
представља потреба за припремом стално 
нових, актуелних материјала који најбоље 
одговарају садржају, исходима и 
циљевима предмета. Они се могу наћи у 
различитим изворима информација, с тим 
да треба оспособити  и охрабривати 
ученике  да и сами проналазе материјале 
који су погодни за обраду на часовима. 
Одговарајући  филмови (изабрани делови) 



11. Заузима став и 
одлучује узимајући у 
обзир контекст 

12. Поштује  себе и своју 
припадност групи и 
заједници 

13.Прихвати основне 
људске вредности на 
којима се темеље људска 
права и демократско 
друштво 

III Покаже напредак у 
постизању следећих  
исхода који се односе на 
активно и одговорно 
делање у демократској 
заједници: 

 
14. Штити сопствени 
идентитет и личну 
аутономију  не 
угрожавајући друге  
 
15. Сарађује у групи, 
тиму, пару  
 
16.Показује  личну 
одговорност за 
остварење сопствених 
права и поштовање права 
других 
 
17. Прихвати 
аргументовану критику, 

новинским текстом, ТВ емисијом,  
видео-клипом, актуелним догађајем и сл. 

- Анализа личних искустава живота у 
мултикултурној заједници 

- Учешће у дискусији на блогу, форуму, 
сајту у вези са животом у 
мултикултурној  заједници. 

- Анализа  сопственог односа према 
различитостима у форми есеја, размене у 
пару/малој групи,  кроз учешће у 
дискусији на тему: „Ја и други“ и сл.  

- Истраживање начина изражавања 
нетолеранције и дискриминације према 
припадницима других култура, група, 
заједница. 

 

посебно су погодни за предмет грађанско 
васпитање јер подстицајно делују на 
ученике да искажу мисли, осећања и 
ставове. Интернет и различите социјалне 
мреже такође треба укључити у наставу 
грађанског васпитања јер су то облици 
комуникације који су блиски младима и 
на којима се могу препознати и 
анализирати многи проблеми живота у 
савременом свету. 

 У реализацији овог програма 
наставници  пружају информације, 
осмишљавају, организују и усмеравају 
ученичке активности, креирају 
атмосферу у којој се настава одвија, дају 
повратну информацију, процењују 
напредовање ученика и оцењују их. 
Наставници у свом раду могу користити 
постојеће приручнике грађанског 
васпитања за средње школе, друге 
приручнике релевантне за образовање за 
демократију и грађанско друштво као и 
специјализоване сајтове на којима се 
могу наћи одговарајући текстови, 
примери, идеје за активности.  

Активности на часу треба да се 
одвијају у атмосфери где доминира 
поверење, поштовање различитости, 
међусобно уважавање, конструктивна 
комуникација, демократске процедуре. 
Наставник је главни креатор климе на 
часу и треба да буде свестан да се и на тај 
начин доприноси остварењу циљева 
предмета. 
  За подстицање ученичких 
активности изузетно су важна питања  
која им се постављају. Она би требало да 
буду унапред припремљена, са свешћу 
шта се њима жели постићи у односу на 



коригује понашање и 
преиспита сопствене 
ставове  
 
18. Делује у складу са 
одлукама донетим на 
основу аргументованих и 
проверених информација 
 
19. Конструктивно се 
супротставља  
деловањима која су 
штетна за појединца и 
заједницу  
 
20. Активно учествује  у 
животу и раду школе   

циљеве и исходе,  јасна, захтевна али не и 
сувише компликована, по тежини 
различита да би подстакла учешће већег 
броја ученика. Питања која траже 
репродукцију, именовање или давање 
одговора да/не треба користити умерено и 
то најчешће као увод за друга питања која 
могу бити конвергетног, дивергетног или 
евалуативног типа. За подстицање 
конвергетног мишљења користе се 
питања која захтевају анализу и 
интеграцију информација и воде ка 
очекиваном крајњем резултату, одговору. 
Код питања која подстичу дивергетно 
мишљење од ученика се захтева да 
предвиђају, постављају хипотезе, 
реконструишу, осмишљавају што више 
могућих решења. Питања евалуативног 
типа су најзахтевнија јер се односе на 
вредности, ставове, судове, али су 
највреднија у предмету грађанско 
васпитање.Од ученика се очекује да 
процењују, просуђују, бране или нападају 
неке изборе, ставове.  

Питања добијају пун смисао 
уколико су праћена одговарајућом 
повратном информацијом од стране 
наставника али и других ученика. 
Повратна информација може бити и ново 
питање, парафразирање или похвала. Она  
доприноси остварењу многих исхода, 
подстицању самопоуздања, учешћа у раду 
групе и  мотивације за предмет.  
  Праћење напредовања ученика  
започиње иницијалном проценом нивоа 
на коме се ученик налази  и у односу на 
шта ће се процењивати његов даљи ток 
напредовања. 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 исхода предмета, као и 
напредак других ученика у групи уз 
одговарајућу аргументацију. 

 
 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА  

- српски језик 
- историја 
- психологија  
- социологија  
- вештине комуникације 



Назив предмета: Етика 
Годишњи фонд: 35 часова 
Разред: трећи 
Циљеви предмета:  Оспособљавање ученика за живот у заједници уз поседовање свески како о личном идентитету, тако и о потреби 

поштовања других људи и природе уопште 
 Подстицање ученика у стварању позитивних система вредности 
 Развијање аналитичности у области међуљудских односа и односа према друштву. 
 Саглeдавање властите одговорности за заштиту животне средине.   
 Развијања способности критичког мишљења. 
 

ТЕМА ЦИЉЕВИ 
ИСХОДИ 

По завешетку теме ученик ће бити у 
стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ ПО ТЕМАМА 

НАЧИН 
ОСТВАРИВАЊА 
ПРОГРАМА 

Одређење 
етике 

Стицање знања о 
пореклу, имену, 
обиму и садржају 
појма етике. 
 
Стицање основних 
знања о примењеним 
етикама.  

• дефинише појам и предмет изучавања 
етике.  

• одреди место етике у у корпусу 
филозофских дисциплина и уочи њихов 
међусобни однос. 

• разуме  и анализира главне етичке 
теорије. 

• разуме појам примењене етике 
(медицинска, биоетика, еколошка, 
инжењерска...). 

• Име и појам етике 
• Етика као филозофска 

дисциплина 
• Етичке теорије 
• Примењене етике 

На почетку теме ученике 
познати са циљевима и 
исходима наставе / учења, 
планом рада и начинима 
оцењивања. 
 
Облици наставе: 
Предмет се реализује кроз 
следеће облике наставе:  
теоријска настава (1 час x 
35 седмица = 35 часова) 
 
Подела одељења на групе: 
Одељење се не дели на 
групе. 
 
Место реализације 
наставе: 
Теоријска настава се 
реализује у учионици. 
 
Препоруке за реализацију 

Етика и 
култура 

Упознавање са 
универзалним 
етичким нормама 
религија. 
 
Схватање утицаја 
уметности на етичке 
вредности 
 
Упознавање са 
основним 
декларацијама о 

• сагледа сличност етичких норми 
хиндуизма, будизма, јудаизма, 
хришћанства, ислама... 

• објасни значај уметности за изградњу 
етичких вредности, као и везу етика-
уметник-уметничко дело. 

• разграничи историјски след настанка и 
односа обичаја и права. 

• наведе основне декларације о људским 
правима. 

• наброји врсте права и сагледа напор да 

• Етика светских религија 
• Етика и уметност 
• Морал, обичаји и право 
• Људска права 
• Политичка култура и 

морал 



људским правима. 
 
 

она заживе. 
• сагледа злоупотребе у политичкој 

делатности, изостајање политичке 
културе и слабљење морала 

наставе: 
 
Оцењивање: 
Вредновање остварености 
исхода вршити кроз: 
Праћење остварености 
исхода. 
Тестове знања. 
 
Оквирни број часова по 
темама: 
Одређење етике (4 часа) 
Етика и култура (6 часова) 
Етика породичних и 
родних односа (5 часова) 
Еколошка етика (5 часова) 
Медицинска биоетика (5 
часова) 
Етика инжењера (5 часова) 
Пословна етика (5 часова) 

Етика 
породичних 
и родних 
односа 
 

Спознавање значаја 
етике на односе у 
породици. 
 
Спознавање значаја 
етике на односе међу 
половима. 
 
Развијање свести о 
равноправности 
полова. 
 

• разуме везу између етичког понашања у 
предбрачним односима и одабира 
супружника. 

• схвати да је етика љубави основа свих 
људских односа, према томе и брачних 
и породичних. 

• схвати да комплекс сексуалних односа, 
осим на нагонима, почива и на 
специфичној сексуалној етици. 

• објасни значај етике у бројним 
трансформацијама савреног брака и 
породице. 

• Предбрачни односи и 
избор брачног друга 

• Етика љубави 
• Сексуална етика 
• Етика родних односа 
• Брак и породица у 

трансформацији 

Еколошка 
етика 

Сагледавање човека 
као дела целине на 
земљи.  
 
Изграђивање 
одговорности према 
животињском и 
биљном свету.  

• размишља о човеку као неодвојивом 
делу природе.  

• наведе различите начине 
искоришћавања и угрожавања права 
животиња. 

• објасни значај фотосинтезе. 
• објасни појам и значење квалитета 

живота. 
• наведе начине манипулације биљкама. 
• спозна зависност од биљног света. 
• објасни везу етичких активности при 

снажном демократском порасту ради 
спречавања глади и сиромаштва и уочи 
могућности превладавања последица 
донетих погрешних одлука. 

• објасни везу етичких активности и 
обезбеђивања минималног нивоа 
неповољних утицаја природе и 

• Антропоцентризам и 
биоцентризам 

• Човек, биљни и 
животињски свет 

• Квалитет живота и 
манипулације 
вегетацијом 

• Етика одрживог развоја 
• Еколошка безбедност 



технолошких процеса на здравље људи. 

Медицинска 
биоетика 

Развијање свети о 
поштовању људског 
живота и ембриона. 
 
 
 
. 

• изложи научна достигнућа у 
трансплантацији органа и поступак 
везан уз донирање органа. 

• уочити разлику између трговине 
органима и етичког приступа донацији 
органа. 

• схвата појам смрти у медицинском и 
културолошком значењу. 

• разликовати појам еутаназије у 
медицинском, религијском и 
културолошком значењу 

• Етика хуманих 
репродуктивних  
технологија 

• Побачај 
• Етика трансплантације 

органа и трговина 
органима 

• Етика умирања и смрти 
• Еутаназија 

Етика 
инжењера 

Дефинисање обима и 
садржаја појма 
професија.  
 
Упознавање са 
етичким кодексом 
инжењера и 
техничара и његовим 
значајем за 
професионално 
деловање. 
 
 

• набраја основне елемене професије, 
међу којима је етика професије један од 
кључних елемената. 

• укаже на суштинско разликовање 
професије и занимања на примеру 
инжењера и техничара. 

• објасни производни инжењерски циклус 
у којем је иновација главни циљ. 

• сагледа значај етичког кодекса за 
професионално деловање. 

• објасни важност инжењерске заклетве, 
која постоји у свету, али не и код нас, за 
етично поступање у професији. 

• Одређење професије, 
елементи 

• Професија и занимање, 
инжењер и техничар 

• Срж инжењерске 
професије: иновација 

• Етички кодекс инжењера 
и техничара Србије 

• Инжењерска заклетва 

Пословна 
етика 

Стицање свести да 
без етике нема успеха 
у пословању. 
 

• схвати да одлучивање у бизнису захтева 
поступање у складу с многим 
примењеним етикама. 

• уочи да без поштовања етичких норми 
нема доброг руководиоца. 

• Етичко расуђивање у 
пословању 

• Етички аспекти 
одлучивања 

• Етички аспекти 



• укаже на етичку страну реклама и 
рекламирања. 

• сагледа етичку компоненту пословне 
комуникације, почев од бонтона до 
преговарања. 

лидерства 
• Маркетинг 
• Култура пословне 

комуникације 

 
ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТА 
Бабић, Јован 2005. Морал и наше време. Београд: Службени гласник. 
де Жарден, Џозев Р. 2006. Еколошка етика. Београд: Службени гласник. 
Пенс, Грегори Е. 2007. Класични случајеви из медицинске етике. Београд: Службени гласник. 
Ђорђевић, Драгољуб Б, Ђуровић, Богдан (прир.) 2011. Професионална етика инжењера. Ниш: Машински факултет 
Вуковић, Милован, Ристић, Предраг 2010. Пословна етика. Ниш: Висока школа струковних студија за менаџмент у саобраћају 
Литература са интернета  
 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
Српски језик и књижевност 
Историја 
Социологија са правом грађана 
Предузетништво 
Пословна комуникација  
Грађанско васпитање 
Верска настава 
 



Назив предмета: Социологија са правом грађана 
Годишњи фонд: 35 часова 
Разред: трећи 
Циљеви предмета: Упознавање ученика са основним социолошким појавама и проблемима. 
 Упознавање ученика са елементима друштвене структуре. 
 Уочавање законитости у друштву.  
 Уочавање значаја слобода и права у савременом друштву и њихове законске регулативе. 
  Развијања критичког односа према савременом друштву. 
 

ТЕМА ЦИЉЕВИ 
ИСХОДИ 

По завешетку теме ученик ће бити у стању 
да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ 
ПО ТЕМАМА 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 
ПРОГРАМА 

Социолошки 
приступ 
друштву  

 

Упознавање са 
настанком 
социологије, 
методама и фазама 
научног 
истраживања 
 
Упознавање са 
социолошким 
појмовимa: култура, 
друштво, појединац 

• разуме важност социологије  у 
савременом друштву. 

• разуме основни приступ истраживању и 
познаје фазе научног истраживања. 

• зна разлику између вредности и норме, 
модерног и традиционалног типа 
личности. 

• развије свест о повезаности појединца, 
културе  и друштва. 

• Одређење предмета и 
метода социологије 

• Настанак социологије 
• Модерно и савремено 

друштво 
• Појединац, култура и 

друштво 

На почетку теме ученике 
познати са циљевима и 
исходима наставе / учења, 
планом рада и начинима 
оцењивања. 
 
Облици наставе: 
Предмет се реализује кроз 
следеће облике наставе:  
теоријска настава (1 час x 35 
седмица = 35 часова) 
 
Подела одељења на групе: 
Одељење се не дели на 
групе. 
 
Место реализације наставе: 
Теоријска настава се 
реализује у учионици. 
 
Препоруке за реализацију 
наставе: 
Наставне целине се 
реализују кроз: теоријску 
наставу, интерактивно учење 

Друштвена 
структура и 
друштвене 
промене  

 

Упознавање са 
социолошким 
појмовима који су 
неопходни за 
разумевање друштва 
и друштвених појава 
 
Упознавање са 
елеметима друштва 

• прави разлику између структуре и 
система. 

• објасни разлику између заједнице и 
друштва. 

• разуме значај породице и закона о 
породици у нашем и савременом друштву 

• зна шта је стратификација. 
• препозна и уме на примерима да објесни 

друштвени положај, улогу, моћ и углед. 
• уме да објасни неједанкост у антици, 

феудализму, на почетку модерног доба и 
у савременом свету. 

• дефинише друштвене промене и развој, 
њихова главна обележја. 

• Димензије друштвене 
структуре (групе, породица, 
организације, институције...) 

• Друштвено раслојавање 
(стратификација, друштвене 
улоге, моћ, углед) 

• Друштвене неједнакости. 
• Друштвене промене, развој 

и напредак 



Основне 
области 
друштвеног 
живота 

Усвајање знања о 
савременим 
областима рада, 
културе, религији 
 
Сагледавање значаја 
иделогије у 
демоктатском 
друштву 

• објасни појмове: рад, подела рада, 
друштвена репродукција, роба, новац и 
закон вредности. 

• уме  да објасни појам културе, 
цивилизације, симбола, културних 
значења. 

• наведе облике културе. 
• анализира масовну културу са освртом на 

наше друштво, уз критику кича и шунда. 
• објасни шта се све подразумева под 

појмом религије. 
• разуме интегративну функцију мита, 

симбола и ритуала за неко друштво. 
• прави разлику између појмова: племе, 

народ, нација. 
• прави разлику између родољубља, 

национализма и шовинизма. 
• објасни када неки систем идеја 

представља идеологију. 
• анализира кључне вредности 

конзерватизма, либерализма и 
социјализма. 

• Економски аспекти друштва  
• Појам културе и 

цивилизације 
• Облици културе 
• Настанак религијске свести 

и типови религиозности 
• Етничке заједнице (племена, 

народи, нације, 
национализам, шовинизам) 

• Идеологија 

у групи, писање есеја. 
 
Оцењивање: 
Вредновање остварености 
исхода вршити кроз: 
Праћење остварености 
исхода. 
Тестове знања. 
Израду самосталних радова. 
 
Оквирни број часова по 
темама: 
Социолошки приступ 
друштву (6 часова) 
Друштвена структура и 
друштвене промене (9 
часова) 
Основне области 
друштвеног живота (10 
часова) 
Грађанин и његова права и 
слободе у Републици 
Србији (4 часа) 
Појаве и проблеми 
савременог друштва (6 
часова) 

Грађанин и 
његова права 
и слободе у 
Републици 
Србији 

Упознавање са 
значајем политичке 
делатности у 
демоктатском 
друштву 
 
Упознавање са 
уставом 
загарантовних права 
и слобода човека и 
грађанина 

• разуме улогу политичке делатности у 
друштву. 

• објасни државу као основну политичку 
институцију. 

• објасни значај законитости у друштву. 
• познаје уставом загарантована права и 

слободе човека и грађанина. 

• Политика, право, држава 
• Слободе, права и дужности 

човека и грађанина у 
Републици Србији 

• Политичке, економке, личне 
и остале слободе и права 



Појаве и 
проблеми 
савременог 
друштва 

Стицање знања и 
развој критичког 
става у односу на 
проблеме 
савременог друштва 

• препозна социо-патолошке појаве у свом 
окружењу. 

• наводе могуће последице таквих појава. 
• уме да одреди појамове урбани и рурални 

простор. 
• уочи разлику између типова града некада 

и данас. 
• наводе особине урбанизма у земљама 

трећег света. 
• разликује интернационализам од 

глобализације. 
• анализира позитивне и негативне 

последице глобализације. 
• познаје појмове млади и омладина. 
• разуме значај образовног система. 
• анализира однос младих и политике. 
• зна шта је подкултура младих. 

• Социо-патолошке појаве 
(алкохолизам, наркоманија, 
малолетничка деликвенција, 
криминал, проституција) 

• Друштво и простор. 
• Глобализација (појам 

глобализација, различита 
схватања глобализације, 
основне дилеме) 

• Млади у савременом 
друштву (појмови „млади“ и 
омладина, положај младих у 
савременом свету) 
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КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
Српски језик и књижевност 
Историја 
Етика 
Предузетништво 
Грађанско васпитање 
Верска настава 
 



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
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• 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
зр
аз
и 
и 
на
ре
дб
е 

• 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
м
ск
е 
ст
ру
кт
ур
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. 



Ц
ик

ли
чн
е 
пр
ог
ра
м
ск
е 
ст
ру
кт
ур
е 

 
• 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
од
им

ен
зи
он
ал
ни

 н
из

 

• 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 

 
 



Назив предмета:  WEB дизајн 
Годишњи фонд: 70 часова 
Разред: Други 
Циљеви предмета: Оспособљавање ученика за креативно и функционално планирање и израду web страница. 
 Развијање креативности код ученика. 
 Усвајање основа за за почетак учења серверских и клијентских језика и технологија које подразумевају имплементацију у 

HTML (PHP, ASP, JavaScript). 
 

ТЕМА ЦИЉЕВИ 
ИСХОДИ 

По завешетку теме ученик ће бити 
у стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ ПО 
ТЕМАМА 

НАЧИН 
ОСТВАРИВАЊА 
ПРОГРАМА 

Увод у Web 
дизајн 

Упознавање са 
основним 
појмовима 
везаним за web 
дизајн и израду 
web страница 

• дефинише појам интернета и 
www  интернет сервиса 

• дефинише појам web сајта 
• разуме разлику између 

статичких и динамичких сајтова 
• наводи примере динамичких 

web сајтова 
• разуме функцију web сервера 

• Интернет и WWW сервис 
• Појам web дизајна, web development-a 

и њихова веза  
• Појам web сајта и  web страницe 
• Статички и динамички web сајтови 
• Појам web сервера 
• Појам hosting-a и регистрације домена 
• Интернет адреса сајта (URL) 

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 35 
седмица = 70 часова) 
 
Подела одељења на 
групе: 
Одељење се дели на 
групе приликом 
реализације вежби. 
 
Место реализације 
наставе: 
Вежбе се реализују у 
кабинету за 

Основе HTML 
језика 

Оспособљавање 
ученика за израду 
једноставних wеб 
страница 
користећи код 
HTML-а. 

• форматираjу текст (промена 
величину слова, тип слова, боју 
слова) 

• подешавају боју и слику  
позадине 

• раде са табелама 
• раде са листама 
• убацују слике и хиперлинкове у 

wеб странице.  
• праве обрасце на web страници 

• Шта је HTML и чему служи 
• Основни елементи HTML језика, tag-

ови и атрибути tag-ова 
• Израда web страница у текстуалном 

едитору 
• Структура HTML странице  
• Форматирање текста 
• Боје и позадине 
• Унос слика и анимације 
• Уметање линкова 
• Листе  
• Табеле  
• Форме и елементи форме 
• Напредне могућности и развој HTML 

алата 



CSS (Cascading 
Style Sheet) 

Оспособљавање 
ученика за 
прилагођавање 
изгледа web 
странице 
уметањем CSS 
кодa u HTML код 

• ефикасно користи CSS кодове за 
прилагођење изгледа елемената 
на web страници 

• врши подешавање како 
текстуалних, тако и 
мултимедијалних елемената на 
страници 

• подешава положај и преклапање 
layer-а  

• Шта је CSS 
• Уметање Style Sheet-a у HTML 
• Селектори id и class 
• Стилизовање позадине и боје 

Стилизовање фонта  
• Стилизовање текста и линкова 
• Стилизовање бордера, маргина, 

падинга 
• Стилизовање табела 
• Стилизовање листи 
• Позиционирање layer-а 
• Стилизовање слика и фото галерија 

информатику.  
 
Препоруке за 
реализацију наставе: 
За унос HTML кода 
користити текстуални 
едитор. 
 
Оцењивање: 
Вредновање 
остварености исхода 
вршити кроз: 
Праћење остварености 
исхода. 
Тестове знања. 
Тестове практичних 
вештина. 
 
Оквирни број часова 
по темама: 
Увод  4 часа 
HTML 20 часова 
CSS 20 часова 
Dreamweaver 26 часова 
 

Визуелна 
израда 
интернет 
презентације 
(Dreamweaver) 

Оспособљавање 
ученика за рад са 
програмима за 
визуелно 
пројектовање и 
уређивање 
интернет 
презентација 

• користи различите врсте 
садржаја у креирању интернет 
презентација 

• нађе најбоље решење за 
структуру web презентације у 
зависности од потребе 

• Успоставља везе између 
интерних и екстерних страница 
интернет презентација 

• Провери приказ презентације у 
различитим web прегледачима 

• Постави презентацију на сервер 
• Ажурира садржај презентације 

• Упознавање са радним окружењем 
• Креирање локалног web сајта и web 

стране 
• Уметање и форматирање текста 
• Постављање и подешавање слика и 

анимација на страници 
• Имплементација CSS-a 
• Рад са табелама 
• Уметање и подешавање хипервеза 
• Израда инерактивних страна 

(искачући мени, rollover ефекат) 
• Манипулација оквирима 
• Креирање упита (форми) 
• Коришћење шаблона (templates) 
• Рад са библиотеком 
• Постављање сајта на сервер 
• Одржавање сајта 

 
ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТА 
Josh Hill и James A. Brannan: Briljantno HTML5 i CSS3, CET, 2011. 
Jennifer Niederst Robbins: Научите web дизајн водич кроз (X)HTML, CSS и Web графику, Микрокњига, 2008. 
Grupa autora: Adobe Dreamweaver CS4, CET, 2009. 



Литература са интернета. 
 
 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
Рачунарство и информатика 
Рачунарска графика и милтимедија 
Интернет технологије и сервиси 
WEB програмирање 
 
 



 
Назив предмета: Програмирање 

Годишњи фонд часова: 70+70 

Разред: Други 

Циљеви предмета: 

• Оспособљавање ученика за савладавање модуларног приступа   решавању проблема 
• Оспособљавање ученика за савладавањење напредних техника у раду са  низовима 
• Оспособљавање ученика за савладавањење основних техника у раду са показивачима 
• Оспособљавање за израду програма у којима се учитавају, приказују и изводе различите  операције над 

вишедимензионалним низовима. 
• Оспособљавање за израду програма у којима се учитавају, приказују и изводе различите  операције над низовима и 

стринговима  
• Оспособљавање за декларисање, унос и приказивање структура података 
• Оспособљавање за креирање, употребу и извођење операција над датотекама 

ТЕМА ЦИЉ 
ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 
стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ   
ПО ТЕМАМА 

НАЧИН 
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Jе
дн
од
им

ен
зи
он
ал

ни
 н
из

 и
ли

 в
ек
то
р Оспособљавање за 

израду програма у 
којима примењују 
напредне технике за рад 
са низовима 

• примењује технике рада са 
низовима: формирање, 
ротирање, сортирање, сажимање 
и проширивање; 

 

• Претраживање вектора 
• Ротирање вектора 
• Инвертовање вектора 
• Сортирање вектора 
• Сажимање вектора 
• Проширивање вектора 

 

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: 
• Теорија 70 часа 
• Вежбе 70 часа 



П
ок
аз
ив
ач
и 

Оспособљавање ученика 
за рад са   показивачима 
 

• користи показивачке 
променљиве; 

• користи показиваче у улози 
индиректног адресирања 
(диференцирање показивача ); 

• примењује адресну аритметику 
показивача кроз вектор; 

• разуме коришћење генеричког 
показивача и његову примену 
кроз функцију malloc и 
формирање динамичког податка; 

• Дефиниција показивача 
• Иницијализација 

показивача 
• Вектори показивачи 
• Адресна аритметика 
• Генерички показивачи 
 

 
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 теоријске 
наставе и лабораторијских вежби у рачунарској 
учионици. На вежбама одељење поделити у две 
групе. Вежбе реализовати у блоку од 2 часа 
недењно (по свакој групи). 

• Показиваче обрадити као врло ефикасан 
механизам за: обраду низова, динамичко 
формирање објеката у меморији и њихову обраду. 

• Акценат поставити на ефикасности која се 
постиже употребом модула. 

• Структуре обрадити  као добар алат за 
представљање апстрактних објеката као што су 
комплексни бројеви, геометријски ликови и 
слично. Кроз задатке са структурама увежбавати 
и технике рада са функцијама, показивачима и 
модулима.  

Ф
ун
кц

иј
е 

Оспособљавање ученика 
за модуларни приступ  
решавању проблема 
 

• разуме појам декомпозиције 
проблема; 

• разликује писање прототипа 
функције, дефинисање функције 
и позив функције; 

• користи функције у програмима 
за решавање разних задатака из 
области математике, основа 
електротехнике и физике; 

• разуме појам рекурзивних 
функција; 

• разуме пренос параметара ; 
• разуме улогу показивача у 

бочним ;ефектима; 
• користи низ у функцијама; 
• користи функције које враћају 

показивачке променљиве; 
• формира сопствену библиотеку 

функција (низ, bitwise); 

• Дефиниција и особине 
функција 

• Дефинисање функције 
• Позивање функције 
• Предаја параметара по 

вредности 
• Рекурзивне функције 
• Предаја параметара по 

референци 
• Функције које враћају 

показиваче 
• Показивачи на функције 
• Формирање сопствене 

библиотеке функција 
 



В
иш

ед
им

ен
зи
он
ал
ни

 н
из
ов
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Оспособљавање  
ученика за рад са 
вишедимензионалним 
низовима 

• разликује једнодимензионални 
од вишедимензиомалног низа; 

• пише програме за 
унос,формирање и приказ 
дводимензионалног низа; 

• пише програме за претраживање 
вишедимензионалних низова; 

• користи индексе код 
вишедимензионалног низа; 

• користи матрице и функције; 

• Дефиниција 
вишедимензионалног 
низа 

• Декларација 
вишедимензионалног 
низа 

• Дводимензионални низ 
или матрица 

• Проласци кроз матрицу 
врста по врста 

• Проласци кроз матрицу 
колона по колона 

• Спирални пролазак кроз 
матрицу 

• Матрице и функције 
 

• Глобални исход овог предмета је да ученик буде 
у стању да изврши декомпозицију програма у 
коме се свака акција обрађује позивањем 
одговарајуће функције. Програм треба да омогући  
учитавање података из датотеке уз формирање 
низа структура., обраду података смештених у 
низу и на крају уписивање података из низа у 
датотеку.  
 

Оцењивање 
 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
1. Праћење остварености исхода 
2. Тестове знања 
3. Вештину самосталног писања кода програма 

 



С
тр
ин
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 и
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ек
ст
уа
лн
е 
да
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Оспособљавање за 
израду програма у 
којима се учитавају, 
приказују и изводе 
различите  операције 
над стринговима 
 
Оспособљавање за 
креирање, употребу и 
извођење операција над 
текстуалним датотекама 

• уочи разлику између низа и 
стринга; 

• примењује технике рада са 
низом у раду са стрингом; 

• пише програме за унос, 
формирање и приказ стринга; 

• пише програме за претраживање 
стрингова ; 

• примењује функције из 
библиотеке ctype.h; 

• примењује функције из 
библиотеке string.h; 

• примењује адресну аритметику 
показивача над стрингом; 

• разуме шта су датотеке и чему 
служе; 

• самостално отвара и креира 
датотеке; 

• изводи операције претраживања 
у датотекама; 

• користи у раду са текстуалним 
датотекама учитавање података 
знак по знак или ред по ред; 

• форматира податке у 
текстуалној датотеци; 

• Дефиниција стринга 
• Иницијализација 

стринга 
• Унос и испис стринга 
• Стрингови и функције 
• Стрингови и показивачи 
• Основне функције за 

рад са знаковима 
• Основне функције за 

рад са стринговима 
• Низ показивача на 

стрингове 
• Дефиниција и подела 

датотеке 
• Знаковно усмерени улаз 

излаз 
• Аргументи из командне 

линије 
• Форматирани улаз излаз 
• Позиционирање унутар 

датотеке  

Оквирни број часова по темама 
 
Теорија: 
• Jеднодимензионални низ или вектор..8 
• Показивачи...............................................4 
• Функције..................................................14 
• Вишедимензионални низови.................14 
• Стрингови и текстуалне датотеке.......20 
• Структурне и бинарне датотеке..........10 
 
 
Лабораторијске вежбе: 
• Jеднодимензионални низ или вектор..8 
• Показивачи...............................................4 
• Функције..................................................14 
• Вишедимензионални низови.................14 
• Стрингови и текстуалне датотеке.......20 
• Структурне и бинарне датотеке..........10 
 



С
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Оспособљавање за 
декларисање, унос и 
приказивање структура 
података и њихово 
читање и упис у 
бинарну датотеку 
 

• уочи предности и неопходност  
сложених података; 

• дефинише структуру; 
• креира структуру и правилно 

приступа пољима структуре 
помоћу оператора  .  или 
оператора  -> ; 

• користи низове структура; 
• разликује бинарну датотеку од 

текст датотеке; 
• користи функције за упис и 

читање сложених података у 
бинарну датотеку; 

• користи аргументе командне 
линије за приступ датотекама; 

• Дефиниција структуре 
• Декларација структурне 

променљиве 
• Приступ  пољима 

структуре 
• Иницијализација 

структурне променљиве 
• Низови структура 
• Структуре и функције 
• Бинарне датотеке 
 
 

 

 
Препоручена литература за реализацију предмета 
- Kernighan, Ritchie: Програмски језик C, ЦЕТ, Београд, 2003. 
- Живко Тошић, Момчило Ранђеловић: Програмирање, Завод за издавање уџбеника и наставна средства, Београд, 2004. 
- Ласло Краус: Програмски језици и методе програмирања, Академска мисао, Београд, 2001-2003. 
- Александар Коцић: Програмирање за трећи разред електротехничке школе, Завод за издавање уџбеника и наставна средства, Београд, 2003. 

Корелација са другим предметима / модулима 
• Програмирање 
• Математика 
• Физика 
• Основе електротехнике 

 
 
 



Назив предмета:  Основе електротехнике  
Годишњи фонд: 105 часова 
Разред: Други 
Циљеви предмета: Стицање основних знања из области  тригонометрије, комплексних бројева, генератора наизменичне струје 
 Стицање основних знања о основним параметрима наизменичних величина и начину њиховог представљања 
 Стицање основних знања о елементима у колу наизменичне струје (отпорник, калем и кондензатор и појам активне и 

реактивне снаге) 
 Стицање основних знања о редној вези елемената, појму импедансе, резонансе и фактору снаге 
 Стицање основних знања о паралелној вези  елемената и појму адмитансе 
 Стицање основних знања о комбинованој вези, решавању сложених кола помоћу Кирхофових закона и Тевененове теореме 
 Стицање основних знања о индуктивно спрегнутим калемовима, трансформаторима и осцилаторним колима 
 Стицање основних знања о генератору трофазне еелектромоторне силе, вези генератора и пријемника у звезду и троугао, 

снази трофазног система и асинхроним и синхроним моторима. 
 

ТЕМА ЦИЉЕВИ 
ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће 
бити у стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ ПО ТЕМАМА 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 
ПРОГРАМА 

Наизменичне 
струје 

Стицање основних 
знања о 
наизменичним 
струјама 
 
Формирање 
вештина 
графичког и 
аналитичког 
представљања 
наизменичних 
величина 
 
Формирање 
вештина сабирања 
наизменичних 
величина 
 

• разуме и објасни појам и 
значај наизменичне струје 

• разуме значај основних 
тригонометријских функција и 
зна да их примени 

• објасни принцип производње 
наизменичне електромоторне 
силе 

• објасни и нацрта генератор 
наизменичне струје 

• наведе и објасни параметре 
наизменичних величина и 
нацрта фазор 

• зна да представи наизменичне 
величине на више начина: у 
аналитичком, комплексном и 
фазорском облику 

• зна да претвори наизменичну 

• Појам и значај 
наизменичне струје 

• Дефиниција 
тригонометријских 
функција 

• Тригонометријски круг и 
ток тригонометријских 
функција (за sinα и cosα) 

• Адиционе теореме 
• Дефиниција радијана 
• Појам комплексног броја 
• Принцип производње 

наизменичне 
електромоторне силе 

• Генератор наизменичне 
струје 

• Основни параметри 
наизменичних величина 

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: 
Теорија (3 часа x 35 седмица = 105 
часова) 
 
Подела одељења на групе: 
Одељење се не дели на групе. 
 
Место реализације наставе: 
Настава се реализује у учионици.  
 
Препоруке за реализацију наставе: 
Наизменичне струје 



величину из једног облика у 
други 

• зна да сабере две или више 
наизменичних величина 

• решава задатке 

• Представљање 
наизменичних величина 
помоћу фазора 

• Представљање 
наизменичних величина 
помоћу комплексних 
бројева 

• Сабирање и одузимање 
наизменичних величина 

• На почетку наставе направити кратак 
осврт на модуле, обрађене у предмету 
Основе електротехнике у првом 
разреду.  

• Тригонометријске функције обрадити 
сразмерно потребама у овом 
предмету, јер се тај део у математици 
обрађује касније. 

•  Методске јединице обрадити 
првенствено графички и описно.  

• Уз обраду појединих методских 
јединица урадити и рачунске задатке. 

• Током реализације модула увек се 
придржавати истог принципа: 
теоретски објаснити појаву или 
законитост, потврдити је рачунски, 
приказати симулацију на рачунару, 
урадити демонстрацију  (тамо где је то 
могуће). 

• Током трајања модула реализовати 
најмање један тест знања. 

Елементи у колу наизменичне струје 
• На почетку овог модула објаснити 
елементе у колу наизменичне струје, 
тј, њихову отпрност, и упоредити их 
са елементима у колу једносмерне 
струје. 

• Приликом обраде овог модула 
урадити велики број задатака.   

• Током реализације модула увек се 
придржавати истог принципа: 
теоретски објаснити појаву или 
законитост, потврдити је рачунски, 
приказати симулацију на рачунару, 
урадити демонстрацију  (тамо где је то 

Елементи у 
колу 
наизменичне 
струје 

Стицање основних 
знања о 
елементима у колу 
наизменичне 
струје (отпорник, 
калем и 
кондензатор) 
 
Разумевање појма 
активне и 
реактивне снаге 
 
Формирање 
вештина решавања 
напона, струје и 
снаге у 
комплексном 
облику 

• разликује и шематски 
представља елементе у колу 
наизменичне струје 

• зна да нацрта коло и фазорски 
дијаграм напона и струја за 
отпорник, калем и 
кондензатор 

• зна да одреди фазну разлику 
између напона и струје 

• разуме појам активне и 
реактивне снаге 

• објасни пуњење и пражњење 
кондензатора у колу 
једносмерне струје и 
понашање кондензатора у 
колу наизменичне струје 

• решава напон, струју и снагу у 
комплексном облику 

• решава задатке 

• Елементи у колу 
наизменичне струје 

• Отпорник у колу 
наизменичне струје 

• Појам активне снаге 
• Калем у колу 

наизменичне струје 
• Појам реактивне снаге 
• Кондензатор у колу 

једносмерне струје 
• Пуњење и пражњење 

кондензатора 
• Кондензатор у колу 

наизменичне струје 

Редна веза 
елемената у 
колу 
наизменичне 
струје 

Стицање основних 
знања о редној 
вези елемената, 
појму импедансе, 
резонансе и 
фактору снаге у 
колу наизменичне 

• нацрта коло код редне везе 
елемената 

• напише и објасни изразе за 
комплексну импедансу и 
импедансу 

• нацрта фазорски дијаграм 
напона, струја, импеданси и 

• Редна веза отпорника и 
калема 

• Појам импедансе 
• Редна веза отпорника и 

кондензатора 
• Редна веза отпорника, 

калема и кондензатора 



струје 
 
Стицање основних 
знања за решавање 
напона, струје и 
снага у 
комплексном 
облику 

снага 
• израчуна комплексне 

вредности за напоне и струје 
помоћу Омовог закона 

• зна да нађе активну, реактивну 
и привидну снагу и фактор 
снаге 

• израчуна резонантну 
учестаност 

• решава задатке 

• Редна резонанса. 
Томсонов образац 

• Снаге код редне везе 
елемената 

• Фактор снаге 
 

могуће). 
• Током трајања модула реализовати 
најмање један тест знања. 

Редна веза елемената у колу 
наизменичне струје 
• Током реализације модула увек се 
придржавати истог принципа: 
теоретски објаснити појаву или 
законитост, потврдити је рачунски, 
приказати симулацију на рачунару, 
урадити демонстрацију  (тамо где је то 
могуће). 

• Приликом обраде овог модула 
објашњења поткрепити примерима, 
обавезно, и урадити велики број 
задатака.   

• Током трајања модула реализовати 
најмање један тест, а први писмени 
задатак реализовати пре краја првог 
полугодишта. 

Паралелна веза елемената у колу 
наизменичне струје 
• Током реализације модула, стално 
вршити поређење са садржајем 
претходног модула, како би се 
уочавале сличности и разлике код 
редне и паралелне везе, и омогућило 
брже и трајније памћење. 

• Током реализације модула увек се 
придржавати истог принципа: 
теоретски објаснити појаву или 
законитост, потврдити је рачунски, 
приказати симулацију на рачунару, 
урадити демонстрацију  (тамо где је то 
могуће). 

Паралелна 
веза 
елемената у 
колу 
наизменичне 
струје 

Стицање основних 
знања о 
паралелној вези 
елемената и појму 
адмитансе у колу 
наизменичне 
струје 

• нацрта коло код паралелне 
везе елемената 

• напише и објасни изразе за 
комплексну адмитансу и 
адмитансу 

• нацрта фазорски дијаграм 
напона, струја, адмитанси и 
снага 

• да разуме и објасни разлог за 
поправку фактора снаге 

• Паралелна веза 
пријемника 

• Појам адмитансе 
• Паралелна веза 

отпорника, калема и 
кондензатора 

• Поправка фактора снаге 

Сложена 
кола 

Стицање основних 
знања о 
комбинованој вези 
елемената, 
решавању 
сложених кола 
помоћу 
Кирхофових 
закона и 
Тевененове 
теореме 

• израчуна еквивалентну 
комплексну импедансу код 
мешовите везе 

• постави систем једначина по 
Првом и Другом Кирхофовом 
закону за решавање сложеног 
кола 

• разуме начин решавања 
система једначина са 
комплексним бројевима 

• зна да реши коло помоћу 
Тевененове теореме 

• зна да постави систем 
једначина за метод контурних 
струја и метод суперпозиције 

• Комбинована веза 
елемената 

• Трансформација троугла 
у звезду и обрнуто 

• Појам сложеног кола 
• Решавање сложених кола 

директном применом 
Првог и другог 
Кирхофовог закона 

• Решавање сложених кола 
• Тевененова теореме 
• Решавање сложених кола 

Тевененовом теоремом 
• Постављање једначина 

методом контурних 



• решава задатке струја 
• Постављање једначина 

Теоремом суперпозиције 

• Током трајања модула реализовати 
један тест 

Сложена кола 
• Током реализације модула увек се 
придржавати истог принципа: 
теоретски објаснити појаву или 
законитост, потврдити је рачунски, 
приказати симулацију на рачунару, 
урадити демонстрацију  (тамо где је то 
могуће). 

• Приликом обраде овог модула 
објашњења поткрепити примерима, 
обавезно, и урадити велики број 
задатака 

• Током трајања модула реализовати 
најмање један тест 

Спрегнута и осцилаторна кола 
• Током реализације модула увек се 
придржавати истог принципа: 
теоретски објаснити појаву или 
законитост, потврдити је рачунски, 
приказати симулацију на рачунару, 
урадити демонстрацију  (тамо где је то 
могуће). 

• Током трајања модула реализовати  
један тест, а други писмени задатак 
реализовати пре краја другог 
полугодишта. 

Трофазни системи 
• Током реализације модула увек се 
придржавати истог принципа: 
теоретски објаснити појаву или 
законитост, потврдити је рачунски, 
приказати симулацију на рачунару, 
урадити демонстрацију  (тамо где је то 

Спрегнута и 
осцилаторна 
кола 

Стицање основних 
знања о 
индуктивно 
спрегнутим 
калемовима, 
трансформаторима 
и осцилаторним 
колима 

• зна да нацрта и означи 
индуктивно спрегнуто коло и 
напише једначину за 
трансформатор 

• зна да објасни принцип рада 
трансформатора 

• зна да објасни принцип рада 
аутотрансфотматора 

• разуме зависност модула 
импедансе и модула струје 
редног осцилаторног кола од 
учестаности 

• објасни зависност модула 
импедансе и модула струје 
редног осцилаторног кола од 
учестаности 

• објасни зависност модула 
импедансе паралелног 
осцилаторног кола од 
учестаности 

• разуме појмове пропусни 
опсег и фактор доброте 
осцилаторног кола 

• Индуктивно спрегнути 
калемови 

• Коефицијент спреге 
• Трансформатори  
• Аутотрансформатор 
• Редно осцилаторно коло 
• Паралелно осцилаторно 

коло 

Трофазни 
системи 

Стицање основних 
знања о 
генератору 
трофазне 
електромоторне 
силе (емс), вези 
генератора и 
пријемника у 
звезду и троугао, 

• зна дефиницију фазних и 
линијских напона 

• нацрта шеме трофазног 
система са везом у звезду и 
троугао 

• објасни снагу трофазног 
система 

• разуме обртно магнетно поље 
и синхрони и асинхрони мотор

• Симетрични трофазни 
систем 

• Генератор трофазне емс 
• Веза намотаја генератора 

у звезду и троугао 
• Веза пријемника у звезду 

и троугао 
• Несиметрични трофазни 

систем 



снази трофазног 
система и 
асинхроним и 
синхроним 
моторима 

• Снага трофазног система 
• Обртно магнетно поље. 

Синхрони и асинхрони 
мотори 

могуће). 
• Током трајања модула реализовати 
један тест 

 
Оцењивање: 
Вредновање остварености исхода 
вршити кроз: 
Праћење остварености исхода 
Тестове знања 
Активност на часу 
 
Оквирни број часова по темама: 
Наизменичне струје 20 часа 
Елементи у колу наизменичне струје 18 
часова 
Редна веза елемената у колу 
наизменичне струје 18 часова 
Паралелна веза елемената у колу 
наизменичне струје 5 часова   
Сложена кола 25 часова 
Спрегнута и осцилаторна кола 10 часова 
Трофазни системи 9 часова 

 
ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТА 
Г. Мијатовић, В. Чоја, М. Тодоровић, Г. Стојковић, Г. Станојевић: Основе електротехнике - електронски уџбеник за други разред електротехничке 
школе, Завод за уџбенике, Београд 
Р. Опачић: Основе електротехнике за други разред електротехничке школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1995 
Б. Милошевић, М. Милошевић: Збирка задатака из основа електротехнике за други разред електротехничке школе, ЗУНС, Београд, 2000 
 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
Математика 
Физика 
Основе електротехнике – први разред 
 



Назив предмета:  Електроника 
Годишњи фонд: 140 часова 
Разред: Други 
Циљеви предмета: Стицање основних знања о дискретним електронским елементима, њиховим карактеристикама и примени у електронским 

колима, линеарним, импулсним и интегрисаним колима која су потребна за остале стручне предмете 
  

ТЕМА ЦИЉЕВИ 
ИСХОДИ 

По завешетку теме ученик ће бити у 
стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ 
ПО ТЕМАМА 

НАЧИН 
ОСТВАРИВАЊА 
ПРОГРАМА 

Диоде Усвајање знања о 
полупроводницима, PN 
споју, диодама и 
њиховој примени 

• објасни кристалну структуру 
полупроводника и карактеристике 
полупроводника N и P типа; 

• објасни начин формирање PN 
споја и понашање PN споја при 
директној и инверзној 
поларизацији; 

•  нацрта и објасни карактеристику 
диоде; 

• наведе и објасни механизме 
пробоја PN споја; 

• објасни принцип рада 
једностраног и Грецовог усмерача 
без кондензатора и са њим и 
нацрта таласне облике напона; 

• нацрта и објасни карактеристике 
стабилизаторских диода и наведе 
њихову примену; 

• разликује диоде по њиховим 
симболичким ознакама и 
особинама; 
- објасни принцип рада светлећих 
полупроводничких диода; 

• објасни принцип рада дисплеја са 

• Кристална структура 
полупроводника 

• Полупроводници N и P типа 
• Образовање PN споја 
• Директно и инверзно 

поларисани PN спој 
• Карактеристика PN споја 
• Пробој PN споја 
• Једнострани усмерач 
• Грецов усмерач 
• Стабилизаторске диоде и 

њихова примена 
• Светлеће полупроводничке 

диоде. 
• Инфрацрвене диоде 
• Течни кристали 
• Седмосегментни дисплеј 
• Снимање карактеристика 

диоде 
• Усмерачи 
• Стабилизатор напона са Ценер 

диодом 

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: 
Теорија(3 часа x 35 седмица 
= 105 часова) 
Вежбе (1 час x 35 седмица 
= 35 часова) 
 
Подела одељења на групе: 
Одељење се дели на групе 
приликом реализације 
вежби. 
 
Место реализације 
наставе: 
Вежбе се реализују у 
лабораторији за 
електронику.  



течним кристалом; 
• објасни принцип рада 

седмосегментног дисплеја; 
• сними карактеристику диоде у 

циљу оптималног коришћења 
диоде; 

• измери и сними напон на излазу 
различитих усмерача; 

• уочи зависност карактеристичних 
величина у функцији улазног 
напона код стабилизатора напона. 

Препоруке за реализацију 
наставе: 
За унос HTML кода 
користити текстуални 
едитор. 
 
Оцењивање: 
Вредновање остварености 
исхода вршити кроз: 
Праћење остварености 
исхода. 
Тестове знања. 
Тестове практичних 
вештина. 
 
Оквирни број часова по 
темама: 
Диоде  25 часова 
Транзистори 28 часова 
Линеарна интегрисана кола 
20 часова 
Осцилатори  и импулсна 
кола 15 часова 
Дигитална кола и мреже 30 
часова 
Секвенцијална кола и 
мреже 22 часа 

Транзистори Усвајање знања о 
транзисторима и 
њиховој примени 
 
Снимање 
карактеристика 
биполарних 
транзистора и провера 
њиховог рада у 
електричним колима у 
циљу њиховог бољег 
разумевања и стицања 
практичних искустава 

• објасни принцип рада биполарног 
транзистора, струје кроз њега, 
фактор струјног појачања са 
заједничким емитором и базом; 

• нацрта и објасни карактеристике 
транзистора и ограничења у раду 
транзистора; 

• нацрта електричну шему 
појачавача са заједничким 
емитором, објасни улогу 
елемената појачавача и нацрта 
радну праву и радну тачку; 

• дефинише хибридне параметре 
транзистора и нацрта 
поједностављену еквивалентну 
шему транзистора; 

• наведе узроке нестабилности 
радне тачке и објасни како се 
врши стабилизација радне тачке; 

• примени изразе за појачање 
напона, струје, улазну и излазну 
отпорност појачавача са 

• Принцип рада транзистора на 
моделу са заједничким 
емитором 

• Основне компоненте струја у 
транзистору. Коефицијент 
струјног појачања 

• Карактеристике транзистора. 
Ограничења у раду 
транзистора 

• Појачавач са заједничким 
емитором. Радна права и радна 
тачка 

• Узроци нестабилности радне 
тачке и њена стабилизација 

• Изрази за појачање струје, 
напона и снаге, улазне и 
излазне отпорности код 
појачавача са заједничким 
емитором 

• Принцип рада FET-а на 
моделу са заједничким сорсом 

• Статичке карактеристике FET-



заједничким емитором; 
• објасни принцип рада FET-ова и 

MOSFET-ова, нацрта и објасни 
њихове карактеристике; 

• објасни понашање биполарног 
транзистора и MOSFET-а као 
прекидача; 

• објасни начин рада CMOS 
инвертора и његову преносну 
карактеристику; 

• уочи понашање различитих 
транзистора снимањем њихових 
карактеристика; 

• мери карактеристике појачавача са 
заједничким емитором; 

• сними преносну карактеристику 
различитих инвертора. 

а 
• FET-ови са изолованим гејтом 

- MOSFET-ови 
• Биполарни транзистор као 

прекидач 
• MOSFET као прекидач 
• CMOS инвертор 
• Снимање улазних и излазних 

карактеристика биполарних 
транзистора 

• Мерење особина појачавача са 
заједничким емитором 

• Снимање излазних и 
преносних карактеристика 
FET-а 

• Биполарни транзистор као 
прекидач,  

• Снимање карактеристика 
CMOS кола 

Линеарна 
интегрисана 
кола 

Усвајање знања о 
линеарним 
интегрисаним колима и 
њиховој примени 

• нацрта и објасни блок шему 
операционог појачавача и 
принцип рада; 

• дефинише карактеристичне 
величине операционог појачавача; 

• објасни начин рада и примени 
израз за напонско појачање 
инвертујућег и неинвертујућег 
појачавача и кола за сабирање; 

• објасни принцип рада и одреди 
елементе активних кола за 
диференцирање и интеграљење; 

• објасни принцип рада 
интегрисаних стабилизатора 

• Блок шема интегрисаног 
операционог појачавача 

• Карактеристичне величине 
интегрисаних операционих 
појачавача 

• Идеални инвертујући 
појачавач 

• Неинвертујући појачавач 
• Јединични појачавач 
• Коло за сабирање са 

операционим појачавачем 
• Активна кола за 

диференцирање и 
интеграљење 



напона; 
• повезује и проверава рад 

инвертујућег и неинвертујућег 
појачавача, кола за сабирање и 
одузимање напона, пасивног и 
активног кола за диференцирање и 
интеграљење. 

• Интегрисани стабилизатори 
напона 

Осцилатори и 
импулсна кола

Упознавање ученика са 
принципом рада 
осцилатора и њиховом 
применом 

• објасни принцип позитивне 
повратне спреге и изведе 
Баркхаузенов услов осциловања; 

• објасни принцип рада кварца и 
осцилатора са кварцом; 

• објасни принцип рада и прорачун 
астабилних и моностабилних 
мултивибратора; 

• практично провери рад 
мултивибратора и осцилатора; 

• објасни принцип рада, стабилност 
и промену напона код DC/DC 
претварача; 

• објасни принцип рада PLL 
осцилатора. 

• Позитивна повратна спрега. 
Бархаузенов услов осциловања

• Особине кварца 
• Осцилатори са кварцом 
• Астабилни и моностабилни 

мултивибратори 
• DC/DC претварачи 
• PLL осцилатор 

Дигитална 
кола и мреже 

Усвајање знања о 
бинарном 
представљању 
података, кодирању и 
реализацији логичко-
прекидачких мрежа 

• представи бројеве бинарно, 
октално и хексадецимално и 
претвара бројеве из једног у други 
бројни систем; 

• сабира, одузима, множи и дели у 
бинарном бројном систему; 

• представи бројеве BCD кодовима; 
• наведе разлику између ASCII кода 

и Unicode и наведе начине 
кодирања ради детектовања и 

• Појам информације. Бројни 
системи: бинарни, октални, 
хексадецимални. Конверзија 
бројева између различитих 
бројних система. Основне 
операције у бинарном бројном 
систему 

• Кодови. BCD кодови. ASCII 
код. Unicode. Кодови за 
детекцију и отклањање 
грешака 



отклањања грешака; 
• нацрта симболичке ознаке и 

таблице истинитости за 
елементарна логичка кола; 

• проверава рад елементарних 
логичких кола и правила Булове 
алгебре; 

• користи универзална логичка кола 
за реализацију логичко-
прекидачких мрежа; 

• наведе функције кодера, декодера, 
конвертора кода, мултиплексера и 
демултиплексера и изврши 
њихову синтезу; 

• реализује кодер, декодер, 
мултиплексер и демултиплексер и 
проверава њихов рад. 

• Основна и универзална 
логичка кола. Основна правила 
логичке алгебре. Прекидачке 
функције. Минимизација 
прекидачких функција 

• Кодер. Декодер. Конвертор 
кода. Мултиплексер и 
демултиплексер 

• Коришћење универзалних и 
елементарних логичких кола 

• Провера закона Булове алгебра
• Реализација кодера и декодера 
• Реализација мултиплексера и 

демултиплексера 

Секвенцијална 
кола и мреже 

Усвајање знања о флип 
флоповима, 
регистрима, бројачима, 
меморијским 
елементима и 
аритметичким колима 
 
Оспособљавање за 
практичну реализацију 
секвенцијално 
прекидачких мрежа и 
кола 

• наводи разлике између 
комбинационо логичко 
прекидачких и секвенцијалних 
мрежа; 

• објашњава рад различитих флип 
флопова, записује њихове табеле 
истинитости и наводи њихову 
употребу; 

• реализује флип флоп са НИЛИ 
логичким колима; 

• црта блок шеме стационарних и 
померачких регистара, објашњава 
начин њиховог рада и начине 
уписивања и очитавања података; 

• разликује асинхроне и синхроне 
бројаче; 

• Секвенцијалне мреже. Флип 
флопови: RS, T, D, JK 

• Регистри (стационарни и 
померачки) 

• Бројачи (бинарни, декадни, 
кружни) 

• Меморије (структура, 
регистарска меморија, 
магацинска меморија, 
оперативна меморија, 
асоцијативна меморија, 
ултрабрза меморија, виртуелна 
меморија). ROM, PROM, 
EPROM, EEPROM, FLEŠ, 
RAM. 

• Адресирање меморије 



• објашњава рад асинхроног и 
синхроног бинарног бројача и 
црта временске дијаграме сигнала;

• наводи предности и недостатке 
појединих бројача; 

• врши класификацију меморија 
према начину записивања, начину 
приступа, технологији израде; 

• наводи разлике између 
динамичких и статичких 
полупроводничких меморија; 

• објашњава начине организације и 
адресирања меморије; 

• разликује полусабирач и потпуни 
сабирач; 

• на основу објашњења о раду 
сабирача изводи једначину стања 
и реализује га логичким колима; 

• објашњава структуру и начин рада 
вишецифрених сабирача и 
множача. 

• PLA, PAL, PLD 
• Аритметичка кола (сабирачи, 

множачи) 
• Реализација флип флопова 
• Реализација сабирача 

 
ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТА 
Ратко Опачић: Електроника 1, Завод за издавање уџбеника, Београд, 1997 
Ратко Опачић: Електроника 2, Завод за издавање уџбеника, Београд, 1997 
Топаловић: Дигитална електроника за III разред електротехничке школе, Завод за издавање уџбеника, Београд, 1996 
 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
Основе електротехнике 
Рачунарски хардвер 
Примењена електроника 
 



Назив предмета:  Апликативни програми 
Годишњи фонд: 70 часова 
Разред: Други 
Циљеви предмета: Оспособљавања ученика за коришћење рачунара, апликативног софтвера и укључивање у дигитално друштво  
 Оспособљавање ученика за коришћење програма за рад са табелама : Мicrosoft Office Excel 2007, Open Office 
 Оспособљавање ученика за коришћење програма  за рад са базама: Мicrosoft Office Access 2007, 
 Оспособљавање ученика за коришћење програма за израду презентација : Мicrosoft Office PowerPoint 2007, Open Office 
 Оспособљавање ученика за коришћење програма за прорачуне у науци: Electronich Workbench (Multisim) 
 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
Рачунарство и информатика 
Рачунарска графика и мултимедија 
Електроника 
Информациони системи и базе података 
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ТЕМА ЦИЉЕВИ 
ИСХОДИ 

По завешетку теме ученик ће бити у стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ 
ПО ТЕМАМА 

НАЧИН 
ОСТВАРИВАЊА 
ПРОГРАМА 

Рад са 
табелама 

Оспособљава
ње ученика за 
коришћење 
програма за 
рад са 
табелама 

• инсталира и покрене програм за рад са табелама; 
• подеси радно окружење; 
• подеси радну свеску, радни лист и прозор; 
• упише податак у ћелију и креће се по ћелијама; 
• проналази и замењује текст; 
• форматира ћелије, мења боју позадине и текста, 

уоквири ћелије, премешта их и копира; 
• уклања, умеће, сакрије и мења величину редова и 

колона и спаја ћелије; 
• користи различите типове података; 
• користи формуле и функције 

− сабирање, одузимање, множење и дељење 
− минимум и максимум 
− средња вредност 
− рад са процентима 
− копирање формула 
− функција услова (IF) 
− функција SUMIF 
− напредне функције ( угњездени IF) 
− сортирање, филтрирање; 

• креира графиконе; 
• отвори нов и учита постојећи документ; 
• штампа документ: 

• Инсталација и покретање 
програма 

• Подешавање радног 
окружења 

• Подешавање изгледа стране 
• Уношење података у табелу и 

манипулација подацима 
• Трансформације табеле 
• Чување документа 
• Обликовање табеле 
• Манипулација радним 

листовима 
• Коришћење формула и 

функција 
• Графички приказ података 

(типови, креирање и измена 
графикона) 

• Штампање документа 

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 35 
седмица = 70 часова) 
 
Подела одељења на 
групе: 
Одељење се дели на 
групе приликом 
реализације вежби. 
 
Место реализације 
наставе: 
Вежбе се реализују у 
кабинету за 
информатику.  
 
Препоруке за 
реализацију наставе: 

Рад са 
базама 
података 

Оспособљава
ње ученика за 
коришћење 
програма за 

• покрене и затвори апликацију за рад са базама 
података, отвори и пријави се на постојећу базу 
података; 

• креира нову базу података и сними базу података 

• Појам базе података 
• Манипулација базом 

података 
• Промена основних 
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рад са базама 
података 

на одређену локацију уређаја за чување података; 
• користи функцију помоћи у апликацији; 
• мења врсту прегледа табеле, обрасца, извештаја; 
• креира и сачува табелу и одреди поља и типове 

података у њима; 
• дода поље у постојећу табелу; 
• дода и прилагоди податке у слогу и брише 

податке из слога; 
• проналази у табели одређени слог; 
• сними и затвори табелу; 
• дефинише примарни кључ; 
• постави индекс у одређено поље, без допуштања 

дупликата; 
• промени атрибуте поља (величина поља, формат 

броја, формат датума); 
• мења ширину колоне у табели, премешта колоне 

у табели; 
• креира везе између табела: један према један, 

један према више; 
• брише везе између табела и примењује правила 

веза тако да се онемогући брисање поља која 
повезују табеле све док постоји веза са неком од 
табела; 

• отвори постојећи образац, направи и сачува 
образац; 

• користи образац за унос, измену и брисање 
записа; 

• прелази на одређени запис у обрасцу; 
• додаје и мења текст у заглављу и подножју 

обрасца; 
• памти и затвара образац; 
• користи команду претраживања за проналажење 

одређене речи, броја или датума у слогу;  
• примењује филтер на табели или обрасцу, 

подешавања 
• Основне операције са 

табелама 
• Дефинисање кључева 
• Припрема табеле 
• Повезивање табела 
• Рад са обрасцима 
• Основне операције код 

приступања информацијама 
• Упити 
• Сортирање записа (слогова) 
• Креирање извештаја 
• Припрема штампања 
• Опције штампања 

Рад са табелама:  
Практичну 
реализацију програма 
илустровати 
програмом MS Excel и 
Open Office 
Истаћи разлике у 
односу на табеле у 
програмима за обраду 
текста 
Корисно је стално 
наглашавати да су 
многе операције 
општег карактера и 
исте у готово свим 
савременим 
програмима 
Инсистирати на 
повезаности између 
различитих података 
унутар табеле и 
значају и примени 
формула и функција  
Рад са базама 
података: 
Практичну 
реализацију програма 
илустровати 
програмом MS Access  
Истаћи разлике у 
односу на табеле у 
програмима за обраду 
текста 
Корисно је стално 
наглашавати да су 
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искључује филтер на табели или обрасцу;  
• креира и чува једноставни упит који обухвата 

једну или две табеле, коришћењем једноставног 
услова претраживања;  

• додаје услов упиту и користи следеће операторе: 
<. <=, >, >=, =, <>, AND, OR;  

• уређује упите: додавање, уклањање, скривање 
или приказивање поља;  

• покреће упит, брише упит, памти и затвара упит;  
• сортира податке у табели, обрасцу, резултату 

упита по растућем или опадајућем сортирању и 
алфабетски;  

• креира и чува извештај заснован на табелама, 
упитима;  

• мења распоред поља са подацима и рубрике у 
извештају;  

• групише податке према одређеној рубрици 
(пољу) у извештају, растуће или опадајуће;  

• прикаже одређена поља у групном извештају 
преко: збира, минималне вредности, максималне 
вредности, просечне вредности, избројаних 
ставки, одређене тачке прекида;  

• додаје и мења текст у заглављу и подножју 
извештаја;  

• памти и затвара извештај;  
• прегледа табелу, образац, извештај за штампање;  
• промени орјентацију штампања извештаја 

(усправно или оборено) и величину странице;  
• штампа резултате упита;  
• штампа одређене странице извештаја и цео 

извештај.  

многе операције 
општег карактера и 
исте у готово свим 
савременим 
програмима 
Инсистирати на 
повезаности између 
различитих података 
унутар табеле и 
значају и примени 
формула и функција 
Програм за 
презентације: 
Практичну 
реализацију програма 
илустровати 
програмом MS 
PowerPoint и Open 
Office 
Инсистирати на улози 
презентације у 
друштву, а посебно у 
образовању 
Подстицати код 
ученика креативност 
Захтевати од ученика 
да свако изради и 
изложи своју 
презентацију водећи 
рачуна о најважнијим 
правилима (проба, 
трема, провера 
опреме, изглед 
презентатора, држање 
и начин обраћања) 

Програм за 
презентације 

Оспособљава
ње ученика за 
рад са 

• инсталира и покрене програм за израду 
презентација; 

• подеси радно окружење; 

• Основни појмови 
(презентација, уређаји за 
презентацију) 
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програмима за 
израду 
презентација 

• отвори и сними презентацију; 
• изради нову презентацију; 
• примењује шаблоне; 
• мења позадине слајда; 
• подешава графичке елементе; 
• користи додатне графичке елементе (ClipArt); 
• користи анимације и мултимедију; 
• мења редослед слајдова; 
• користи и подешава Slide Show; 
• покрене презентацију; 
• штампа презентацију; 

• Припреме за израду 
презентације 

• Појам слајда 
• Организација слика 
• Текстуални део презентације 
• Додавање, брисање и 

сакривање слајдова 
• Ефекти прелаза између 

слајдова 
• Промена редоследа слајдова 
• Приказивање презентације 
• Чување презентације 
• Штампање презентације и 

радног материјала 

Програми за 
прорачуне у науци: 
Практичну 
реализацију програма 
илустровати 
програмом Elecrtonics 
Workbench (Multisim).  
Инсистирати на улози 
програма у науци, а 
посебно у 
електротехници 
Подстицати код 
ученика креативност  
Захтевати од ученика 
да свако изради и 
изложи свој  прорачун 
водећи рачуна о 
најважнијим 
правилима (проба, 
трема, провера 
опреме, изглед 
презентатора, држање 
и начин обраћања) 
 
Оцењивање: 
Вредновање 
остварености исхода 
вршити кроз: 
Праћење остварености 
исхода. 
Тестове знања. 
Тестове практичних 
вештина. 
 
Оквирни број часова 

Програми за 
прорачуне у 
науци 

Оспособљава
ње ученика за 
рад са 
програмима за 
прорачуне у 
науци 

• инсталира и покрене програм; 
• упозна радну површину; 
• ради са библиотеком компоненти; 
• повеже симболе; 
• едитује компоненте; 
• изврши симулацију електричног кола; 
• изврши анализу и прорачун; 
• штампање документа; 

• Основни појмови 
(карактеристике програма и 
радне површине); 

• Рад са библиотеком (основне 
компоненте); 

• Употреба инструмената 
• Повезивање и едитовање 

компоненти; 
• Симулација електичног кола; 
• Анализа и прорачун 

електричног кола 
• Штампање радног материјала 

5 
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по темама: 
Рад са табелама  30 
часова 
Рад са базама 
података  20 часова 
Програм за 
презентације  10 
часова 
Програми за 
прорачуне у науци  10 
часова 
 

 



 

Назив предмета: РАЧУНАРСКИ ХАРДВЕР 

Годишњи фонд часова: 70 

Разред: Други 

Циљеви предмета: 

• Оспособљавање ученика за препознавање врста, карактеристика и функција различитих 
рачунарских система 

• Оспособљавање ученика да самостално склопи рачунар 
• Оспособљавање ученика за тестирање хардвера и отклањање кварова  

 
 
  



 

ТЕМА ЦИЉ ИСХОДИ 
По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ   
ПО ТЕМАМА 

НАЧИН 
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Архитектура 
рачунара 

Оспособљавање 
ученика за 
препознавање 
врста, 
карактеристика 
и функција 
различитих 
рачунарских 
система 

- дефинише појам рачунарског система;  
- наведе поделу рачунарског система;  
- опише фазе развоја рачунарских система 
и њихове специфичности;  
- разликује врсте рачунара и 
идентификује њихове карактеристике  
- анализира Вон-Нојманов модел 
рачунара;  
- опише блок шему и принцип рада 
рачунара;  
- објасни намену и функције компоненти 
рачунарског система;  
- дефинише појам хардвера и софтвера;  
- наброји елементе рачунарског хардвера; 
- опише и анализира блок шему централне 
јединице; 
 

- Појам рачунарског система 
- Подела рачунарских 
система  
- Фазе развоја рачунарских 
система  
- Инструкције и програм  
- Архитектура рачунарског 
система  
- Основне компоненте 
рачунарског система  
- Појам хардвера и софтвера  
- Вон-Нојманов модел 
рачунара  
- Улога CPU Вон-Нојмановом 
моделу  
- Улога меморија Вон-
Нојмановом моделу  
- Компоненте рачунара  
- Улазно-излазни уређаји  
- Централна јединица 
рачунара  

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 70  часа 
 
Подела одељења на групе 
Одељење се дели на  3  групе приликом 
реализације вежби. 

 
Место реализације наставе 
Вежбе се реализују у рачунарском 
кабинету 
 
Препоруке за реализацију наставе: 
Архитектура рачунара : Ова тема се 
остварује са 28 часова теоретске наставе.  
- На почетку ученицима дефинисати 
рачунарски систем, поделу и фазе развоја.  
- Принцип рада рачунара анализирати и 
објаснити на блок шеми Вон-Нојмановог 
модела рачунара.  
- Објаснити карактеристике савремених 
рачунара и њихову поделу  
- Извршити поделу софтвера и објаснити 
намену сваког од њих  
- Набројати елементе рачунарског 
хардвера.  
- Објаснити ученицима блок шему 
централне јединице 
 

 



Склапање 
рачунара 
 

Оспособљавање 
ученика да 
самостално 
склопи рачунар 

- разликује облике и врсте кућишта и извора 
напајања и објасни њихове предности и 
недостатке;  
- врши избор одговарајућег кућишта на основу 
задате конфигурације;  
- дефинише формате матичних плоча;  
- наведе и објасни делове матичних плоча;  
- угради матичну плочу у кућиште;  
- објасни улогу CPU;  
- наведе главне делове CPU и објасни њихову 
улогу;  
- угради CPU на матичну плочу;  
- разликује врсте слотова и објасни њихове 
карактеристике;  
- разликује врсте портова и уређаје који се на 
њих прикључују;  
- визуелно разликује меморијске модуле;  
- угради меморијске модуле на матичној плочи;  
- припреми тврди диск за примену и врши 
његову уградњу;  
- припреми и угради CD, DVD; 
- разликује врсте и објасни улогу видео 
адаптера;  
- угради видео картицу у централну јединицу;  
- идентификује врсте и карактеристике модема;  
- угради модем у централну јединицу;  
- угради мрежну 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;  
- разликује врсте излазних уређаја;  
- повеже различите излазне уређаје са 
централном јединицом 
 

- Кућишта врсте, намена и 
улога  
- Појам напајања, врсте и 
карактеристике  
- Улога и функција матичне 
плоче  
- Делови матичне плоче  
- Чипови на матичној плочи  
- Биос матичне плоче  
- Магистрале и портови  
- U-I слотови  
- Инсталација и замена 
матичних плочи  
- Главни делови CPU и 
њихова улога  
- Основне карактеристике и 
врсте процесора  
- Улога хладњака  
- Уградња процесора  
- Дијагностика рада 
процесора  
- Уградња хладњака  
- Меморије (RAM меморија, 
ROM меморија, KEŠ 
меморија, виртуелна 
меморија)  
- Спољашне меморије 
(дискета, CD, CDRW, DVD, 
Flash).  
- Улазне јединице (функција, 
начин уношења података и 
комуникација)  
- Повезивање улазних 
јединица са централном 
јединицом  
- Објашњава функцију, начин 
приказивања и обраде 
података различитих 
излазних јединица  
- Повезивање излазних 
јединица на централну 
јединицу 
 

Склапање рачунара: Ова тема се 
реализује у лабораторији. Пожељно је да 
сваки ученик има своје радно место. На 
сваком радном месту потребно је да 
постоји комплет алата и инструмената за 
склапање и тестирање рачунара.  
- Показати ученицима што више врста 
кућишта и напајања и објаснити им 
њихове карактеристике.  
- Објаснити улогу матичне плоче, 
нацртати њену блок шему. 
- Објаснити начин означавања матичних 
плоча и вежбати на основу ознаке читање 
карактеристика плоча  
- Вежбати монтажу и демонтажу матичне 
плоче (то урадити са што више 
различитих врста плоча)  
- Објаснити улогу процесора.  
- Објаснити карактеристике процесора и 
вежбати читање карактеристика из 
произвођачке литературе и ознака 
процесора, ознаке процесора тражити 
преко Интернета одговарајуће матичне 
плоче  
- Вежбати монтажу и демонтажу 
процесора на матичну плочу  
- Објаснити значај RAM меморија.  
- Показати различите модуле RAM 
меморија (DRAM, SDRAM, DDR...) и 
вежбати њихову уградњу.  
- Извршити припрему хард диска за 
уградњу и извршити уградњу.  
- Вежбати уградњу видео картице.  
- Вежбати монтажу и демонтажу осталих 
врста картица.  
- Вежбати повезивање преносних водова у 
централној јединици  
- Вежбати повезивање напајања на 
компоненте централне јединице.  
- Вежбати повезивање излазних и улазних 
уређаја на централну јединицу 
 



Тестирање 
хардвера 
 

- 
Оспособљавање 
ученика за 
тестирање 
хардвера и 
отклањање 
кварова 
 

- дефинише методе одржавања рачунара;  
- користи алат и инструменте за одржавање 
рачунара;  
- наведе најчешће кварове рачунара и објасни 
узроке њиховог настајања;  
- користи различите дијагностичке софтвере за 
тестирање рачунара;  
- тестира исправност рачунара, идентификује и 
отклања грешке;  
- отклони и замени неисправне компоненте у 
рачунару. 

- Методе одржавања 
рачунара  
- Алати и инструменти за 
одржавање рачунара  
- Кварови код рачунара 
(карактеристике и 
манифестација)  
- Дијагностички софтвер 
(врсте и карактеристике)  
- Интернет (тражење 
потребних софтвера, 
преузимање софтвера и 
инсталација)  
- Тестирање рачунара  
- Дијагностика грешке  
- Замена неисправних 
компоненти 

Тестирање хардвера: 
- Тема тестирање рачунара изводи се у 
лабораторији са 10 радних места. На 
сваком радном месту мора да постоји 
рачунар, алат и инструменти за поправку 
рачунара. Сви рачунари треба да су 
повезани на интернет.  
- На почетку модула ученицима објаснити 
методе одржавања рачунара.  
- Упознати их са алатом и инструментима 
за одржавање рачунара.  
- Упознати их са пар дијагностичких 
софтвера за дијагностику рада рачунара.  
- Вежбати тражење нових дијагностичких 
софтвера и њихову примену.  
- Симулирати на рачунарима кварове 
напајања, матичне плоче, меморије, 
процесора, диска и осталих компоненти, и 
на вежбама тражити да ученици 
самостално открију квар и замене 
неисправну компоненту 
 
Оцењивање 
 
Вредновање остварености исхода вршити 
кроз: 
1. Праћење остварености исхода 
2. Тестове знања 
3. активност на часу 
4. праћење практичног рада 
5. дневник рада 
6. тест практичних вештина 
7. самостални практични рад 

 



Оквирни број часова по темама 
 
• Архитектура рачунара.....................28 
• Склапање 

рачунара..........................28 
• Тестирање 

хардвера..........................14 
 

ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТА  
- Piter Norton, Унутрашњост PC-а и Надградња и поправка PC-а, SAMS Publishing 
- Scott Mueller, Надоградња и поправка PC-а, QUE 
- Stephen J. Bigelow, Решавање проблема, надградња и поправка PC-а, Едиција: До краја До краја 

  
 КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
 - Рачунарство и информатика 
 - Електроника 
 



Назив предмета:  Практична настава 
Годишњи фонд: 70 часова + 60 часова наставе у блоку = 130 часова 
Разред: Други 
Циљеви предмета: Упознавање ученика са алатом и са мерама заштите на раду. 
 Овладавање вештином лемљења и развијање смисла за утврђен редослед радњи приликом руковања алатом за лемљење. 
 Оспособљавање за самостално обављање мерења и лако прилагођавање специфичним условима мерења. 
 Упознавање са теоријским принципима функционисања елемената, као и оспособљавање за очитавање и мерење 

карактеристика елемената. 
 Оспособљавање за самосталну реализацију штампаног кола на основу одговарајућих електричних шема. 
 Оспособљавање за самостално проналажење недостатака на израђеним узорцима штампаних кола и отклањање истих. 
 Упознавање са принципима функционисања електричних кола и оспособљавање за самостално проналажење и отклањање 

кварова на електричним колима. 
 

ТЕМА ЦИЉЕВИ 
ИСХОДИ 

По завешетку теме ученик ће 
бити у стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ ПО ТЕМАМА 

НАЧИН 
ОСТВАРИВАЊА 
ПРОГРАМА 

Увод Упознавање ученикa са 
утицајем електричне енергије на 
човека, заштитним средствима и 
превентивним техничким 
мерама заштите. 
 
Упознавање ученика са радним 
местом, организацијом радног 
места, као и са поступцима и 
правилима за  коришћење 
опреме и алата. 

• уреди своје радно место како 
би њихов рад био 
учинковитији и безбеднији. 

• примењује мере заштите од 
струјног удара и других 
опасности на радном месту. 

• Радно место, алат, прибор. 
• Заштита на раду. 
• АБХ заштита. 
• Заштита од напона додира. 
• Противпожарна заштита. 

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 35 
седмица = 70 часова) 
Настава у блоку (60 
часова) 
 
Подела одељења на 
групе: 
Одељење се дели на 

Технолошки 
поступци 
спајања 
елемената 

Упознавање ученика са: 
• технологијом и поступком 
лемљења 

• алатом и прибором и 
материјалом за лемљење 

 
Оспособљавање ученика да:  
• изврше спајање електронских 

• влада вештином руковања 
алатом за лемљење. 

• демонстрира утврђени 
редослед радњи приликом 
руковања алатом. 

• Лемљење. 
• Лемљење спојева на 

штампаном колу (плочици) 
• Одвајање компоненти са 

штампане плочице. 



компоненти 
• и да исте споје (залеме) на 
штампану плочу 

• као и да исте одвоје са 
штампане плоче   

 
Развијање смисла за утврђени 
редослед радњи приликом 
руковања алатом за лемљење. 

групе приликом 
реализације вежби. 
 
Место реализације 
наставе: 
Вежбе се реализују у 
кабинету.  
 
Препоруке за 
реализацију наставе: 
 
Оцењивање: 
Вредновање 
остварености исхода 
вршити кроз: 
Праћење остварености 
исхода. 
Тестове знања. 
Тестове практичних 
вештина. 
 
Оквирни број часова 
по темама: 
Увод  4 часа 
Технолошки поступци 
спајања елемената 5 
часова 
Електронски мерни 
инструменти 9 часова 
Електронске 
компоненте 15 часова 
Штампане везе 
(штампане плочице) 6 
часова 
Израда основних 

Електронски 
мерни 
инструменти 

Упознавање ученика са основним 
принципом рада мултиметра и 
осцилоскопа.  
 
Оспособљавање ученика да 
рукују, врше мерења 
мултиметром и врше мерења и 
прате облик сигнала 
осцилоскопом. 
 
Развијање смисла за утврђени 
редослед радњи приликом 
руковања мерним 
инструментима и опремом. 

• објасни принцип рада 
универзалног инструмента. 

• рукује универзалним 
инструментом. 

• објасни принцип рада 
осцилоскопа. 

• рукује осцилоскопом.  
• мери електричне и 

неелектричне величине: 
напон струје, периоду, 
учестаност. 

• демонстрира утврђени 
редослед радњи приликом 
руковања мерним уређајима 
и опремом. 

• Руковање универзалним 
инструментом и 
дигиталним мултиметром. 

• Осцилоскоп: руковање и 
употреба. 

Електронске 
компоненте 

Обучавање ученика да 
препознају елементе 
електронских кола у класичној и 
SMD технологији, као и да 
очитају карактеристике које су 
назначене на самом кућишту 
елемента, или да их одреде 
помоћу мерних инструмената. 
 
Упознавање ученика са 
следећим  електронским 

• препозна елементе 
електричних кола,  

• познаје начине означавања 
карактеристика на 
електронским компонентама. 

• практично реализује 
поступке монтаже  

• очита карактеристике које су 
назначене на самом кућишту 
елемента, или их одреди 

• Подела, својства, поступци 
при монтажи, мерења, 
обележавања, контрола 
исправности. 
− Отпорници. 
− Кондензатори. 
− Калемови и 

пригушнице. 
− Трансформатори. 
− Електромагнетне 



компонентама: отпорници, 
кондензатори, калемови, 
пригушнице и трансформатори, 
диоде, транзистори, нтегрисана 
кола и оптоелектронске 
компоненте. 

помоћу мерних 
инструмената. 

електронске 
компоненте. 

− Механичке електронске 
компоненте. 

− Диоде 
− Транзистори 
− Оптоелектронске 

компоненте. 
• Штампане везе. 
• Основни технолошки 

поступци у 
микроелектроници.  

• Полупроводничка 
интегрисана кола 

електронских кола, 
подсклопова и склопова 
31 час 
 

Штампане везе 
(штампане 
плочице) 

Упознавање ученика са 
основном технологијом израде 
штампаних кола као и са SMD – 
технологијом (Surface Mounted 
Devices, Технологија 
површинске монтаже). 
 
Оспособљавање ученика за 
израду штамапаних кола. 

• објасни технологије израде 
штампаних кола. 

• практично изради класична 
штампана кола. 

• практикује систематски 
приступ послу, уз 
придржавање техничких 
прописа, правила и 
упутстава, примењујући 
прописане заштитне мере. 

• Технологија израде 
класичних штампаних кола 
и штампаних кола у SMD 
технологији  

Израда 
основних 
електронских 
кола, 
подсклопова и 
склопова 

Оспособљавање ученика за 
самосталан и тимски рад у 
пројектовању, изради , 
остваривању функције, 
контроли, тестирању и 
отклањању евентуалних 
недостатака следећих 
подсклопова и  склопова: 
- израда исправљача напона са 
стабилисаним напонима, који 

• практично реализује наведена 
кола, при чему користи разне 
могућности монтаже: на 
редним спојкама, на мосту, на 
растер плочи, на универзалној 
штампаној плочици, на 
оригиналној штампаној 
плочици.  

• самостално користи монтажне 
и електричне шеме при изради, 

• Исправљач напона са 
стабилисаним напоном, који 
се примењују у рачунару 
(+5V, +12V, -12V). 

• Генератор правоугаоног 
напона са интегрисаним 
колом 555. 

• Дигитални електронски 
бројач са једном и две 
цифре. 



се примењују у рачунару, ( 5V, 
+12V, -12V). 

- израда генератора правогаоног 
напона са интегрисаним колом 
555. 

- израда дигиталног 
електронског  бројача за једну 
и две цифре. 

- пуњење и лемљење елемената 
на плочама електронике горе 
наведених склопова. 

контроли, проналажењу и 
отклањању кварова. 

• практикује систематски 
приступ послу, уз 
придржавање техничких 
прописа, правила и упутстава, 
примењујући прописане 
заштитне мере. 

 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
Електротехника 
Електроника 
Примењена електроника 
Рачунарски хардвер 
 
 



Назив предмета:  Информациони системи и базе података  
Годишњи фонд: 175 часа 
Разред: Трећи 
Циљеви предмета: Развијање свести о значају информационих система као основе за савремено пословање и управљање. 
 Упућивање ученика у целокупан процес пројектовања информационих система. 
 Развијање свести о значају и месту база података у савременим информационим системима 
 Оспособљавање ученика за пројектовање једноставних база података на концептуалном и имплементационом нивоу. 
 Развијање способности ученика да креира једноставне упите коришћењем упитног језика SQL. 
 Оспособљавање ученика за реализацију повезивања Windows апликације са базом података. 
 Усвајање основа за даље стицање знања и усавршавање. 

ТЕМА ЦИЉЕВИ 
ИСХОДИ 

По завешетку теме ученик ће 
бити у стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ ПО 
ТЕМАМА 

НАЧИН 
ОСТВАРИВАЊА 
ПРОГРАМА 

Увод у 
информационе 
системе 

Упознавање 
ученика са 
наменом, врстама 
и структуром 
информационих 
система 

• дефинише појам 
информационог система 

• схвата коплексност структуре 
информационог система 

• набраја компоненте 
информационих система 

• објашњава области примене 
информационих система 

• наводи врсте информационих 
система 

• Основни концепти информационих 
система.  

• Компоненте информационих система  
• Класификације информационих 

система  
• Области примене информационих 

система 

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: 
Теоријска настава (3 
часа x 35 седмица = 105 
часова) 
Вежбе (2 часа x 35 
седмица = 70 часова) 
 
Подела одељења на 
групе: 
Одељење се дели на 
групе приликом 

Пројектовање 
информационих 
система 

Упознавање са 
фазама развоја 
информационих 
система 

• уочава фазе развоја 
информационих система 

• објашњава процес моделовања 
система 

• врши анализу, израђује модел 
процеса и црта  дијаграм тока 
података за дате просте 
примере ИС-а 

• познаје врсте и разуме намену 
Case алата 

• користи алате за моделирање 

• Подела развоја информационих 
система на фазе 

• Планирање развоја ИС-а 
• Анализа и дефинисање захтева ИС-а  
• Структурна систем анализа, дијаграм 

тока података, речник података  
• Моделирање процеса 
• Моделирање података  
• Моделирање догађаја 
• Софтверски алати за пројектовање 

информационих система (Case алати) 



Увод у базе 
података и 
СУБП 
 

Упознавање 
ученика са 
основном 
терминологијом из 
области база 
података. 

• дефинише појам БП. 
• објасни својства БП. 
• наброји врсте обраде унутар 

базе података. 
• дефинише појам и објасни 

архитектуру СУБП-а. 
• наведе примере система за 

управљање реалационим базама 
података. 

• дефинише појам модела 
података. 

• Појмови база података и ситем база 
података. 

• Обрада базе података. 
• Основна својства базе података. 
• Систем за управљање базом података 

(СУБП):  компоненте и архитектура 
система за управљање базом 
података. 

• Модели података. Подела модела 
података по нивоу апстракције и по 
структури. 

реализације вежби. 
 
Место реализације 
наставе: 
Теоријска настава се 
реалузује у учионици, а 
вежбе у кабинету за 
информатику.  
 
 
Препоруке за 
реализацију наставе: 
Кроз израду и 
презентацију 
пројектног задатка 
проверити оствареност 
исхода. 
 
Оцењивање: 
Вредновање 
остварености исхода 
вршити кроз: 
Праћење остварености 
исхода. 
Тестове знања. 
Тестове практичних 
вештина. 
 
Оквирни број часова 
по темама: 
Увод у информационе 
системе 7 часова 
Пројектовање 
информационих 
система 20 часова 

Модел објекти-
везе  и 
релациони модел 
базе података 
 

Оспособљавање 
ученика за израду 
шеме базе 
података путем ЕР 
модела и 
превођење такве 
шеме у релациони 
модел. 

• разуме смисао основних 
елемената ER модела. 

• користи софтверске Case алате 
за моделирање базе података 

• на задатим примерима 
једноставних система уочава 
ентитете у систему, њихове 
атрибуте, одређује кључни 
атрибут и дефинише доменска 
ограничења за уочене атрибуте. 

• уочава везе између ентитета у 
задатом систему. 

• скицира једноставне ER 
дијаграме. 

• разуме структуру релационог 
модела. 

• објасни услове интегритета. 
• преводи ER дијаграм у 

релациони модел и одређује 
шеме релационе базе података. 

• Концептуално моделирање. Модел 
објекти-везе (ER модел) и његови 
основни елементи.  

• Ентитет (тип ентитета и појава или 
инстанца типа ентитета). Атрибут, 
домен атрибута, NULL  вредности 
атрибута, атрибути са више 
вредности, примарни кључ.  

• Слаби тип ентитета. 
• Везе између ентитета, кардиналност 

везе  и учешће у вези.  
• Цртање ER дијаграма.  
• Имплементационо моделирање. 

Релациони модел.  
• Трансформација модела ентитети-

везе у релациони модел. 
• Структурна компонента релационог 

модела. 
• Манипулативни део релационог 

модела (релациона алгебра, 
релациони рачун). 

• Интегритетна компонента релационог 
модела (интегритет ентитета, 



референцијални интегритет).  
• Нормалне форме. 

Увод у базе података и 
СУБП  8 часова 
Модел објекти-везе  и 
релациони модел базе 
података 40 часова 
Основни елементи 
упитног језика SQL 70 
часова 
Основе ADO.NET-а 30 
часова 
 

Основни 
елементи 
упитног језика 
SQL 
 

Оспособљавање 
ученика за писање 
SQL упита над 
релационом базом 
података. 

• креира и користи упите за 
креирање, промену и брисање 
табела. 

• креира и користи упите за 
додавање, ажурирање и 
брисање података у табелама 
базе података.. 

• креира и користи упите за 
читање (селекцију) података из 
табела. 

• креира упит над једном и над 
више табела користећи 
одређене критеријуме. 

• пише упите који садрже 
аритметичке и логичке изразе.  

• креира упите са 
специфицираним редоследом 
приказа врста у резултујућој 
табели. 

• креира упите са груписањем 
информација. 

• користи функције у упиту: sum, 
count, avg, max, min 

• деинише погледе 
• користи индексе за приступ 

подацима 
• пише функције и процедуре 
• креира окидаче 
•  

• Релациони упитни језици. 
SQL типови података. 

• SQL наредбе за дефинисање 
структуре релационе базе података 
(DDL) 

• Наредбе за креирање, брисање и 
измену релационе базе и објеката 
који чине ралациону базу: CREATE 
TABLE, ALTER TABLE, DROP 
TABLE 

• SQL наредбе за прихватање и 
ажурирање података у релационој 
бази података (DML): SELECT, 
INSERT, UPDATE, DELETE 

• Изрази, оператори, услови (WHERE 
клаузула) 

• Aритметичке функције и  функције 
агрегације (SUM, AVG, MIN, MAX, 
COUNT) 

• Kлаузула ORDER BY. 
• Kлаузуле GROUP BY и HAVING 
• Спајање табела: Декартов производ, 

унутрашњи спој, леви спољашњи 
спој, десни спољашњи спој, потпуни 
спољашњи спој 

• Комбиновање резултата више SQL 
упита.  

• Погледи.  
• Индекси.  
• Кориснички дефинисане функције.  
• Ускладиштене процедуре.  



• Окидачи. 
• Корисници базе 

Основе 
ADO.NET-а 
 

Оспособљавање 
ученика за 
коришћење 
најважнијих класа 
ADO.NET 
технологије за 
конекцију на базу 
података. 

• разуме како коришћење 
интерфејса ADO.NET-а 
омогућује приступ различитим 
базама података 

• објасни разлику између 
конектованог и 
дисконектованог режима 
приступа бази података.  

• користи најважније класе 
ADO.NET технологије за 
спајање на базу података. 

• креира SQL команде за 
прихватање података из базе 
података у Windows програм. 

• ADO.NET снабдевачи подацима (Data 
Provider-и ) 

• Основни објекти ADO.NET  Data 
Provider-a  

• Конекција на базу података у дизајн 
моду 

• Креирање конекције ка бази података 
из програмског кода. Објекат 
Connection. Конекциони стринг 

• Креирање SQL команде. Објекат 
Command. Објекат Parameter. 

• Рад у конектованом окружењу. 
• Коришћење DataReader објекта 
• Рад у дисконектованом окружењу 
• Коришћење DataAdapter објекта 
• Коришћење DataSet објекта 
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КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
ОО Програмирање 
Web програмирање 
Базе података (изборни) 
 



 
НАЗИВ ПРЕДМЕТА: 

ОПЕРАТИВНИ СИСТЕМИ 
 
ЦИЉЕВИ ПРЕДМЕТА: 

 
• Усвајање знања о функцији оперативног система 
• Оспособљавање за инсталирање оперативног система 
• Оспособљавање за конфигурисање оперативног система 
• Оспособљавање за инсталирање додатних софтвера и хардверских уређаја 
• Оспособљавање за откривање и отклањање грешака у оперативном систему 
 
 
 
 
ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТА: 
 

1. William Stallings, Operativni sistemi: Principi unutrašnje organizacije i dizajna, 2007,ISBN: 86-7991-291-3  
2. Borislav Đorđević, Dragan Pleskonjić, Nemanja Maček, Operativni sistemi:teorija, praksa i rešeni zadaci, Mikro knjiga, 2005, ISBN: 

86-7555-274-2 
3. Lisa Donald i James Chellis, MCSE Windows XP Professional – udžbenik, Kompjuter biblioteka, ISBN broj: 86-7310-245-6 
4. Grupa autora, Microsoft Windows XP Professional MCSE za ispit 70-270, CET, 2003, ISBN: 86-7991-175-5 

 
 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА  
 

1. Рачунарство и информатика 
2. Рачунарски хардвер 
 

 



 

ЦИЉЕВИ, ИСХОДИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ ПРЕДМЕТА 
 

Разред: трећи 
Годишњи фонд часова: 70 часова 

ТЕМА ЦИЉ ИСХОДИ  
По завршетку теме ученик ће бити у стању да : 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ ПО 
ТЕМАМА 

ПРЕПОРУЧЕНО 
УПУТСТВО 

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ 
ПРОГРАМА 

Структура и 
функције 
оперативног 
система 

• Упознавање ученика 
са структуром 
оперативног система 

 
• Усвајање знања о 

функцији 
оперативног система 

 

• Наведе делове системског софтвера и 
објасни њихове функције 

• Објасни структуру оперативног система 
• Објасни појам процеса, стања процеса и 

везе између њих 
• Објасни улогу BIOS-a и врши подешавање 

параметара у CMOS  

• Историјат развоја оперативних система 
• Карактеристике оперативних система 
• Врсте оперативних система 
• Системски софтвер (линкери, лоадери, 

едитори) 
• Основни модули (слојеви) оперативних 

система 
• Хардверске компоненте које користи 

оперативни систем 
• Појам процеса, стања процеса и операције 

са процесима 
• BIOS матичне плоче, додатних картица  
• Приступ и подешавање у CMOS – у 
• Ажурирање BIOS - а  

 

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

• Облици наставе 
• Предмет се реализује 

кроз следеће облике 
наставе: 

• Лабораторијске 
вежбе (70 часова) 

• Место реализације 
наставе 

• Вежбе реализовати у 
кабинету са 
рачунарима при чему 
свако од ученика 
треба имати рачунар 
за рад. 

• Препоруке за 
реализацију наставе 

 
• Садржај предмета се 

реализује кроз 
методе активно 
орјенитисане наставе 

• Адекватна припрема 
часа у сарадњи са 

 
 
 
 
 
 
Инсталирање 
оперативног 
система на радној 
станици 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Оспособљавање за 
инсталирање 
оперативног система  

• Врши припрему за инсталирање 
оперативног система 

• Инсталира оперативни систем 
 

• Минимални хардверски захтеви и 
информације потребне за инсталирање 
оперативног система (HCL листа) 

• Дељење диска на партиције и њихово 
форматирање  

• Фајл системи 
• Датотеке које учествују у подизању 

система 
• Инсталирање оперативног система на нови 

рачунар 
• Надоградња постојећег оперативног 

система 
• Ажурирање инсталираног оперативног 

система 
• Инсталирање више оперативних система 

на једном рачунару 
 



 

 
Конфигурисање 
оперативног 
система на радној 
станици 
 
 

• Упознавање ученика 
са начинима 
прилагођавања 
оперативног система 
потребама корисника 
 

• Оспособљавање за 
конфигурисање 
оперативног система 

 

• Користи алате за подешавање рачунара и 
његове околине  

 

• Прилагођавање оперативног система 
потребама корисника 

• Корисници и корисничке групе  
• Сервиси оперативног система 

 
 

педагошко – 
психолошком 
службом 

• Припрема 
дидактичког 
материјала за 
реализацију часа 

 
• Оцењивање 
• Вредновање 

остварености исхода 
вршити кроз: 

1. праћење 
остварености исхода 

2. тестове знања 
3. тестове практичних 

вештина 
 
Оквирни број часова 
по темама: 
• Структура и 

функције 
оперативног система 
–  18 часова 

• Инсталирање 
оперативног система 
-  16 часова 

• Конфигурисање 
оперативног система 
–  6 часова 

• Инсталирање и 
уклањање додатног 
софтвера и хардвера 
–  8 часова 

• Одржавање 
оперативног система 
-  22 часа 

 
Инсталирање и 
уклањање 
додатног 
софтвера и 
хардвера 
 
 

• Оспособљавање за 
инсталирање 
додатног софтвера  

• Оспособљавање за 
инсталирање 
хардверских уређаја 

• Инсталира и уклања додатни софтвер 
• Инсталира нови хардвер 
 

• Инсталирање и уклањање апликативног и 
делова системског софтвера 

• Коришћење програма за аутоматско 
инсталирање 

• Инсталирање Plug and play уређаја 
• Инсталирање Non Plug and play уређаја 
• Drivers (инсталирање, update, roll back) 
• Инсталирање периферних уређаја 
 

 
Одржавање 
оперативног 
система 

• Оспособљавање за 
откривање и 
отклањање грешака 
у оперативном 
систему 

• Врши оптимизацију и одржавање 
оперативног система 

• Користи методе и алате за опоравак 
система 

• Спроводи неопходне мере за повећање 
сигурности оперативног система 

• Инсталира и користи антивирусне 
програме 

• Користи алате за администрирање и 
дијагностику 

• Користи алате за откривање и отклањање 
проблема у оперативном систему 

• Оптимизација и одржавање хард диска  
• Опоравак система  
• Коришћење recovery console 
• Упознавање registry base 
• Сигурност оперативног система (дозволе, 

забране) 
• Врсте напада на оперативни систем 
• Антивирусни програми 
• Алати за администрирање и дијагностику  
• Тражење помоћи код грешака на 

оперативном систему  

 



ПРАКТИЧНА НАСТАВА  
 

III РАЗРЕД (60 часова) 
 
Циљ и задаци 
 
Циљ образовно-васпитног рада предмета Практична настава је упознавање ученика са принципима рада информационих система, 
рачунарских мрежа и комуникационих технологија, веб апликација, као и са методама и поступцима који се примењују ради њиховог 
повезивања, одржавања, поправке и правилног функционисања, са основним хардверским и софтверским компонентама које чине 
савремене рачунарске мреже и информационе системе, као и са могућностима њихове практичне примене. 
 
Задаци образовно-васпитног рада: 

• практична провера и продубљивање теоријских знања из ускостручних предмета у трећем разреду овог занимања; 
• стицање практичних знања која ће ученицима омогућити самостално обављање послова на повезивању, одржавању, поправци и 

сервисирању различитих рачунарских мрежа и информационих система; 
• стицање основних практичних знања која ће ученицима омогућити модификовање већ постојећих решења према актуелним 

захтевима, као и самосталну реализацију рачунарских мрежа и њихово администрирање. 
• стицање  практичних знања која ће ученицима омогућити реализацију задатих база података и конекција за њима 
• стицање  практичних знања која ће ученицима омогућити реализацију различитих статичких и динамичких веб страница као и 

њихово објављивање 
 
Оперативни задаци: 

• упознавање ученика са начином рада и карактеристикама различите мрежне опреме; 
• упознавање ученика са основним принципима који се користе приликом избора адекватне рачунарске и мрежне опреме; 
• оспособљавање ученика за самостално практично коришћење различитих мрежних уређаја; 
• упознавање ученика са начинима повезивања мрежне опреме са рачунарском опремом; 
• упознавање ученика са конфигурисањем рачунарске мреже; 
• оспособљавање ученика да користе методе пројектовања информационих система; 
• упознавање ученика са различитим решењима веб апликација; 
• оспособљавање ученика за реализацију веб апликације, тестирање реализоване веб апликације и отклањање грешака; 
• оспособљавање ученика за реализацију десктоп апликација, тестирање реализоване десктоп апликације и отклањање грешака; 



САДРЖАЈ ПРОГРАМА 
 

Веб програмирање (12) 
 

На блок настави ученици треба да примене знања стечена на теоријској настави. Ученици треба да реализују низ повезаних веб 
страница које ће покривати задату тему задатка,  које ће бити у складу са њиховим способностима и претходно стеченим знањима из 
веб програмирања. Приликом реализације задате веб апликације, ученици треба да користе скрипт језике које су савладали на 
теоријском делу предмета  и  да примене знања која се односе на  појмове веб сервера и клијентске веб апликације. Ученици ће при реализацији  
користити знања стечена из рачунарске графике и мултимедије као и из мултимедијалних алата, да би веб апликација задовољила дизајнерске 
критеријуме. По завршетку писања кода, ученици ће бити оспособљени за објављивање веб апликације. 

 
 

Објектно оријентисано програмирање (18) 
 

На блок настави ученици треба да примене знања, која су стекли на другој и трећој години слушања предмета објектно 
оријентисано програмирање. Њихов рад ће се огледати у  решавању задате  десктоп апликације за обраду података које ће 
подразумевати и рад са више форми, са менијима и другим компонентама. При реализацији ће примењивати савладане концепте 
објектно оријентисаног програмирања. У зависности од дефинисаног задатка ученици ће на свој начин реализовати задату апликацију, 
применом структура, шаблона, низова, листи као и различитих библиотека и компоненти. На основу својстава и догађаја који 
дефинишу коришћене компоненте,  ученици ће имати слободу да креирају апликацију на оргиналан начин. 
 

Информациони системи и базе података (18) 
 
 На блок пракси ученици треба да изанализирају већ готова решења информационих система која ће бити у складу са њиховим 
дотадашњим знањима. На примеру готових решења ученици ће сагледати принципе пројектовања информационих система при чему ће 
извршити анализу, израдити модел процеса и исцртати  дијаграм тока података за задате информационе системе. 
Поред саме анализе пројектовања информационих система ученици ће имати задатак да креирају базу података, чија ће комплексност 
бити у складу за њиховим способностима, кришћењем знања која су стекли на теоријском делу предмета. Приликом пројектовања базе 
података, потребно је да се  прођу све релевантне фазе за њено моделовање. Задатак ће подразумевати да по креирању базе података,  
ученици одраде задате SQL упите и изврше конекцију на базу, коришћењем одговарајућих класа. 
 

 



Рачунарске мреже и комуникације (12) 
 

На блок настави ученици треба да се упознају са мрежном опремом и да кроз ову наставу прошире знања стечена на 
теоријској настави. Ученици треба да се упознају са уређајима који врше повезивање рачунара у LAN и WAN мрежу, са нaчинима 
њиховог повезивања и конфигурисања, са најчешћим карактеристикама кварова који онемогућавају правилно функционисање мреже, 
као и са начинима отклањања постојећих кварова. Ученици треба да се упознају са начинима конфигурисања мреже који омогућавају 
оптимално коришћење расположивих ресурса. 

 
НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА 

 
 На блок настави из веб програмирања ученици треба да се упознају са практичним применама стечених теоријских знања. 
Ученици ће са наставником анализирати постојећа решења различитих веб апликација, при чему ће  доводити у везу стечена знања са 
њиховом практичном применом. На блок пракси ће ученици такође сами реализовати задату веб апликацију и оспособиће се за њено 
објављивање. 
 
 На блок настави из објектно оријентисаног програмирања  ученици ће применити своја теоријска знања и вештине, које су 
стекли за време извођења теоријске наставе и вежби из овог предмета. На примеру  реализације десктоп апликације ученици ће 
утврдити своје вештине и оспособити се за креирање апликација које су примерене њиховим способностима.  Израда апликације поред 
писања кода ће подразумевати и њено тестирање. 
 
 На блок настави из информациони системи и базе података ученици треба да сагледају све концепте који се односе на 
пројектовање информационих система и моделовање база података при чему ће продубити своја знања. На блок пракси ће ученици 
сами реализовати задату базу података, са свим пропратним захтевима који ће се односити на креирање SQL упита и конекција . 
 
 Из рачунарских мрежа и комуникација блок настава треба да се базира на упознавању ученика са карактеристикама најчешће 
коришћених мрежних уређаја и начинима функционисања различитих рачунарских мрежа. Ученици треба да савладају  технике самог 
пројектовања рачунарске мреже у складу са постојећим захтевима, као  и технике за њихову реализацију, поштујући критеријуме који 
се односе на оптимално коришћење ресурса.   
  
 Наставу у блоку треба организовати у току године тако да ученици раде у преподневној смени а професор у поподневној,  како 
се не би губили часови. За сваки радни дан наставе у блоку ученик је обавезан да води свој дневник рада. 



 
Назив предмета: Програмирање 

Годишњи фонд часова: 70+70 

Разред: Трећи 

Циљеви предмета: 

• Усвајање основних знања из  концепта објекто 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 компонената 
• Оспособљавање  ученика за писање програма у којима се формирају класе као сложени типови података  
• Оспособљавање  ученика за усвајање основа за даље, самостално стицање знања и усавршавање. 

 

ТЕМА ЦИЉ ИСХОДИ 
По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  
ПО ТЕМАМА 

НАЧИН 
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 
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Разумевање основних 
концепата објектно 
орјентисаног 
програмирања 

• Дефинише појам  класе 
• Разуме разлику између класе и објекта 
• Разуме заштиту података у класи (разлика 

између класе и структуре) 
• Разуме објекат и како се он уписује  у 

меморију 
• Креира конструктор 
• Креира деструктор 
• Разуме везу између родитеља и потомка 
• Разуме полиморфизам и примењује га у 

концепту наслеђивања 

 
 

• Класа 
• Објекат 
• Енкапсулација 
• Конструктори 
• Деструктори 
• Наслеђивање 
• Полиморфизам 
 

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: 
• Теорија 70 часова 
• Вежбе 70  часова 
 
Подела одељења на групе 
Одељење се дели на  3  групе приликом 
реализације вежби. 
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Усвајање разлике које 
изабрани програмски 
језик пружа у односу 
на С језик 

• Користи податке логичког типа 
• Користи податке набројивог и 

структурног типа 
• Разуме декларацију  променњивих на 

нивоу блока (For  each in циклус) 
• Користи функције са итим именом а 

другим параметрима 
• Разуме показивач на објекат чија је 

метода позвана 
• Дефинише динамички објекат 

• Логички подаци 
• Дефинисање набројивог и 

структурног типа 
• Дефинисање података на 

нивоу блока 
• Преклапање имена функције 
• Референце 
• Оператор this 
• Динамички објекти 
 

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#  

• Програм  реализовати  кроз часове 
теоријске наставе и лабораторијских 
вежби у рачунарској учионици. На 
вежбама одељење поделити у две групе. 
Вежбе реализовати у блоку од 2 часа 
недењно (по свакој групи). 

• Акценат је на основним концептима 
објектно орјентисаног програмирања. 
Примери морају бити јасни и што краћи 
како би ученик могао да их што лакше 
савлада. 

• Коришћењем тајмера и низова и матрица 
показивача на компоненте могу се 
програмирати једноставне анимације и 
игрице. Игрице се могу односити на 
корисник против корисника или 
корисник против рачунара. 
 

Оцењивање 
 
Вредновање остварености исхода вршити 
кроз: 
1. Праћење остварености исхода 
2. Тестове знања 
3. Вештину самосталног писања кода 

програма 
 

Оквирни број часова по темама 

К
ла
се

 

Оспособљавање за 
израду програма у 
којима се користе 
класе 
 
 

• Разуме предности класе у односу на 
структуру 

• Пише и тестира програме у којима се 
оператори преклапају(не код Jave) 

• Разуме предности енкапсулације података 
• Пише и тестира програме у којима се 

користи наслеђивање 
• Пише и тестира програме у којима се 

користи полиморфизам 
• Дефинише методе 
• Разликује измену поља класе од читања 

поља из класе 
• Користи исте функције у више класа 
• Пише и тестира програме у којима се 

демонстрира примена класе 

• Појам класе 
• Енкапсулација података 
• Разлика између класе и 

структуре 
• Подразумевани конструктор 
• Конструктор са параметрима 
• Конструктор копије 
• Методе 
• Сет методе 
• Гет методе 
• Веза између класа (friend 

функције или  interface) 
• Преклапање имена функције 
 

И
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Оспособљавање 
ученика за употребу 
изведене класе  

• Разликује класу од изведене класе 
• Формира конструкторе изведених класа 
• Разуме употребу апстрактних класа 
• Пише и тестира програме у којима се 

користе апстрактни типови података 
• Реализује повезивање класа на основу 

дијаграма класа 
 

• Дефиниција изведене класе 
• Употреба чланова изведене 

класе 
• Конструктори изведених 

класа 
• Композиција класе 
• Апстрактна класа 
• Заједнички чланови класе 
• Унутрашња класа 
• Дијаграм класа 
 



Ру
ко
ва
њ
е 

из
уз
ец
им

а Оспособљавање 
ученика за руковање 
изузецима 

• Разуме обраду  грешке ( слање, пријем, 
обрада) 

• Пише и тестира програме у којима се 
користи руковање изузецима 

• Руковање изузецима 
• Пријављивање изузетака 
• Прихватање изузетака 
 

 
Теорија: 
 
• Основни концепти објектно 

оријентисаног језика...............................4 
• Објектни језик и С језик .......................6 
• Класе..........................................................8 
• Изведене класе.......................................10 
• Руковање изузецима..............................6 
• Библиотека компонената ...................36 

 
Лабораторијске вежбе: 
 
• Основни концепти објектно 

оријентисаног језика...............................4 
• Објектни језик и С језик .......................6 
• Класе..........................................................8 
• Изведене класе.......................................10 
• Руковање изузецима..............................6 
• Библиотека компонената ...................36 
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Оспособљавање за 
израду пројеката у 
којима се користе 
вектори и матрице 
компоненти 

 
• Формира пројекат 
• Примењује стандарне компоненте из 

библиотеке компоненти 
• Формира и позиционира компоненте 
• Подешава величину и изглед компоненти 
• Користи својства и методе компоненти 
• Програмира догађаје миша 
• Уочи заједничка својства компоненти  
• Користи низове и матрице компоненти 
• Примењује компоненту Timer 
• Програмира догађаје тастатуре 

• Израда пројекта 
• Форма 
• Својства 
• Методе 
• Догађаји 
• Лабела 
• Дугме 
• Догађаји миша 
• Слика(Image) 
• Заједничка својства за све 

компоненте 
• Оквир за текст (Edit) 
• Панел 
• Кастовање компоненте над 

којом се десио догађај 
• Оквир за групу 
• Оквир за потврду 
• Група радио дугмади 
• Догађај тастатуре 
• Koмпонента ListBox 
• Комбиновани оквир за текст 

са листом(ComboBox) 
• Компонента Timer 
• Динамичко креирање 

компоненти 
• Низ показивача на 

компоненте 
• Матрица показивача на 

компоненте 
 

 



Препоручена литература за реализацију предмета 
Karli Watson: C# од почетка, ЦЕТ Библиотека, Београд, 2002. 
Ласло Краус: Програмирање, Завод за уџбенике, Београд, 2004. 
Ласло Краус: Програмски језик C+ + са решеним задацима, Академска мисао, Београд, 2007. 
 
Корелација са другим предметима / модулима 
• Програмирање 
• Базе података 
• Веб програмирање 
• Математика 
• Физика 
• Основе електротехнике 

 



РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ И КОМУНИКАЦИЈЕ 
 

1. ОСТВАРИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА - ОБЛИЦИ И ТРАЈАЊЕ 
 

РАЗРЕД 
НАСТАВА 

ПРАКСА УКУПНО 
Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

III 70 35      105 

 
Циљеви предмета: 

• Стицање основних знања из комуникационих технологија 
• Стицање основних знања о функционисању рачунарске мреже 
• Стицање знања о пасивној и активној мрежној опреми 
• Оспособљавање за конфигурисање LAN мреже и проверу њене функционалности 
• Оспособљавање за повезивање LAN мрежа  
• Развијање позитивног односа према новим технологијама 

 

TEMA ЦИЉЕВИ 
ИСХОДИ 

(ученик ће бити у 
стању да) 

ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ ПО 

ТЕМАМА 

ПРЕПОРУЧЕНО УПУТСТВО 
ЗА ОСТВАРИВАЊЕ 

ПРОГРАМА
Принципи 
рачунарских 
комуникација  
 
 

• Усвајање основних 
знања о принципима 
рачунарских 
комуникација 

 

• наведе и образложи 
елементе 
рачунарских 
комуникација 

• пореди врсте 
преноса података 

• пореди врсте 
протокола 

• наведе врсте 
грешака током 

• основни елементи 
рачунарских 
комуникација 

• пренос података (са 
комутацијом веза, 
са комутацијом 
пакета, виртуелном 
везом) 

• протоколи (без 
успостављања везе, 

Предмет се реализује кроз: 
70 часова теоријске наставе 
35 часова лабораторијских 
вежби  

На почетку теме ученике 
упознати са циљем/циљевима 
и исходима, планом радса и 
начинима оцењивања. 



преноса података и 
објасни технике 
њиховог откривања 

• наведе предности и 
недостатке 
основних физичких 
топологија 
рачунарских мрежа 

 
 
 
 
 

са успостављањем 
везе) 

• управљање 
грешкама (извори, 
откривање, 
исправљање) 

• категоризација 
рачунарских мрежа 
(по медијуму који 
се користи за 
пренос, по 
топологији, по 
временској 
постојаности, по 
простору, по 
функционалном 
односу чланова) 

Подела одељења на групе  
Одељење се дели на групе 
приликом реализације  
лабораторијских вежби и 
наставе у блоку 

Место реализације наставе 
Вежбе реализовати у кабинетима  

Препоруке  за реализацију 
наставе  
• Садржај наставе се реализује 

кроз методе активно 
оријентисане наставе 

 
Оцењивање 
• Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 
•  Праћење остварености 

исхода 
• Тестове знања 
• Тестове практичних вештина 
 
Оквирни број часова по 
темама: 
 
Теорија: 
• Принципи рачунарских 

комуникација: 10 
• Мрежна комуникација и 

протоколи: 18 

Мрежна комуникација 
и протоколи 
 

• Усвајање знања о 
начину 
комуникације и 
основним 
протоколима из 
скупа TCP/IP 

• Оспособљавање за 
коришћење наредби 
оперативног система 
за тестирање рада 
мреже 

• 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 

• стандарди, 
референтна тела и 
организације 

• OSI модел података 
• TCP/IP модел 
• Скуп TCP/IP 

протокола 
• IP адресирање 

(Ipv4, Ipv6) 
• Мрежна маска 
• Класе IP адреса 
• Јавне и приватне 

адресе 
• TCP/IP рутине за 



рутине за 
проналажење и 
отклањање кварова 
у мрежи 

решавање проблема 
на мрежи 

• Уређаји за повезивање: 16 
• Мрежне технологије и 

умрежавање: 26 
Лабораторијске вежбе: 
• Принципи рачунарских 

комуникација: 2 
• Мрежна комуникација и 

протоколи: 8 
• Уређаји за повезивање: 10 
• Мрежне технологије и 

умрежавање: 15 
 
 

Уређаји за повезивање 
  
 

• Усвајање знања о 
врстама и 
карактеристикама 
различитих 
интерфејса за 
комуникацију и 
уређеја за 
повезивање 

• Оспособљавање за 
конфигурисање 
уређаја 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 
 

 

• врсте преносних 
медијума 

• карактеристике 
преносних 
медијума 

• врсте каблова 
(коаксијални, са 
упреденим 
парицама, оптички) 

• мрежна картица 
• модем 
• ISDN Терминал 

адаптер 
• ADSL/DSL модел 
• USB 
• FireWire 
• IrDA 
• repeater 
• hub 
• bridge 
• switch 
• router  
• gateway 

Мрежне технологије и 
умрежавање 
 

• Усвајање знања о 
принципима 
мрежних 
технологија 

• објасни методе 
приступа 

• разликује мрежне 
технологије 

• управљање 
приступом 

• управљање током 
• Ethernet 



• Оспособљавање 
ученика за креирање 
LAN мреже и 
проверу њене 
функционалности 

• Оспособљавање 
ученика за 
повезивање LAN 
мрежа 

• 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 додељује 
им IP адресе 

• повеже две локалне 
мреже 

• повеже удаљеног 
члана са локалном 
мрежом 

• провери 
функционалност 
мреже 
користи мрежне 
ресурсе 

 

• Ethernet стандарди 
• Token ring 
• FDDI 
• WAN технологије 

(јавна телефонска 
мрежа, 
претплатничка 
линија, изнајмљена 
линија, X.25, Frejm 
relej, ATM) 

• бежичне топологије 
(bluetooth, WiFi, 
WiMAX) 

• повезивање 
мрежних уређаја 

• приступ мрежним 
ресурсима 

 
Препоручена литература: 

• Greg Tomsho, Ed Tittel, David Johnson, Основе умрежавања 
• MCSE уџбеник за припрему испита Основе умрежавања Плус, Група аутора 
• Stephen J. Bigelow: Рачунарске мреже: инсталирање, одржавање и поправљање 



• Andrew S. Tanenbaum: Рачунарске мреже 
 

Корелација са другим предметима: 
• Оперативни системи 
• Интернет технологије и сервиси 
• Заштита рачунарских мрежа 

 



Назив предмета:  Beб програмирање  
Годишњи фонд: 105 часова 
Разред: Трећи 
Циљеви предмета:       Развијање свести о значају веб технологија у савременим информационим системима 
 Припрема ученика за самосталну израду потпуно функционалних и интерактивних веб презентација помоћу савремених 

технологија и   скриптинг језика (АSP.NET, JAVA script и др.), као и Интернет апликација и пројеката 
 Оспособљавање ученика за објављивање веб сајтова и апликација на веб серверу 
 Усвајање основа за даље стицање знања и усавршавање 

 

ТЕМА ЦИЉЕВИ 
ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 
стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ ПО 
ТЕМАМА 

НАЧИН 
ОСТВАРИВАЊА 
ПРОГРАМА 

Увод у веб 
програмирање
 

Упознавање 
ученика са 
основном 
терминологијом 
из области веб 
програмирања. 

• разуме примену и могућности интернет и 
веб технологија са нагласком на 
пројектовање и програмирањe 

• 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 

• наведе примере веб сервера, технологије 
које опслужују и  платформе на којима се 
извршавају 

• Значај интернет и веб технологија 
у савременом друштву (веб 
портали засновани на подацима, 
виртуелне продавнице засноване 
на е-трговини...) 

• Појам, дефиниција и особине веб 
сервера, клијентских апликација и 
интернет прегледача 

• Платформе и језици за развој веб 
апликација 

• Подела скрипт језика према месту 
извршења. 

• Обрада - серверски скрипт језици 
и алати (ASP, PHP, JSP, CGI) 

• Обрада - клијентски скрипт језици 
и алати  (JavaScript и VBScript) 

• Појам и класификације сервера 
(веб сервер, фајл сервер, сервер за 
електронску пошту). 

• Обрада - веб сервери, услуга 
послуживања веб садржаја (web 
hosting) 

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 (3 часа x 35 
седмица = 105 часова) 
 
Подела одељења на 
групе: 
Одељење се дели на 
групе приликом 
реализације вежби и 
наставе у блоку. 
 
Место реализације 



Објектно 
оријентисано 
програмирање 

Осврт на 
градиво  
обрађено у 
оквиру 
предмета 
објекто-
оријентисано 
програмирање  

• разуме смисао и идеје објектно 
оријентисаног програмирања. 

• разуме смисао и појам класе и инстанце 
• објасни својства понашања објеката 

(променљиве и методе) 
• дефинише и објасни појам наслеђивања у 

објектно оријентисаном програмирању 

• Решавање проблема парадигмом 
објектно-оријентисаног 
програмирања,  врло слично 
људском начину размишљања и 
решавању проблема 

• Идентификовање и постављање 
објеката који ће се користити у 
одговарајућој секвени за решење 
одређеног проблема 

• Појам класе и инстанце 
• Чланови класе (податак - члан, 

објекат - члан, функција чланица) 
• Обрада - наслеђивање класа 

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 
2008 или новији. 
Кроз израду и 
презентацију 
пројектног задатка 
проверити 
оствареност исхода. 
 
Оцењивање: 
Вредновање 
остварености исхода 
вршити кроз: 
Праћење остварености 
исхода 
Тестове знања 
Тестове практичних 
вештина 
 
Оквирни број часова 
по темама: 
Увод у веб 
програмирање  10 
часова 

Серверски 
скрипт језици  

Оспособљавање 
ученика за 
писање веб 
апликација 
коришћењем 
серверских 
скрипт језика. 

• разуме појам и начин функционисања 
.NET Framework библиотеке класа 

• познаје основе језика C# и VB.NET 
• познаје развојно окружење Visual Studio 
• разуме појам веб захтева и прави разлику 

између POST и GET веб команди 
• познаје основе ASP.NET скрипт језика 

(синтакса, променљиве, константе..) 
• користи контролне структуре, петље, 

функције, класе и објекте 
• креира веб форме, поставља и користи 

серверске и HTML веб контроле 
• креира методе које реагују на догађаје и 

разуме појам догађаја 
• користи контроле за рад са подацима 

(GridView, DetailsView, FormView) 
• креира контроле за проверу веб форме 

• Основе .Net платформе. 
Упознавање .Net framework-a 

• Основе .Net језика (VB.NET, C#) 
• Развојно окружење Visual Studio 
• Типови веб захтева (POST и GET) 
• Oснове ASP.NET скрипт језика 

(синтакса, променљиве, константе, 
изрази, контролне структуре, 
петље, функције и класе) 

• Израда веб форме 
• Серверске и HTML веб контроле 
• Креирaње метода које реагују на 

догађаје 
• Контроле за проверу веб форме 

Клијентски 
скрипт језици  

Оспособљавање 
ученика за 
писање веб 
апликација 
коришћењем 

• познаје основе Јаva Script језика 
(синтакса, вредности и променљиве, 
оператори, додељивање, поређење итд.) 

• користи наредбе за коначан и бесконачан 
број понављања 

• Увод у клијентске скрипт језике 
• Увод у Јаva Script 
• Синтакса Java Script језика 

(вредности, промељиве, 
оператори,  додела вредности и 



клијентских 
скрипт језика. 

• креира функције и користи  догађаје 
прозора, миша, обрасца, тастера. 

• зна да рукује обрасцима 
• познаје рад са колачићима (креира, чита, 

брише колачићe) 
• познаје основе JQuery framework-a 
• користи Ајаx позиве 

поређење) 
• Употреба циклуса For/In 
• Употреба циклуса Do/While 
• JavaScript функције и догађаји 
• Обрасци, форме, прозори 
• Колачићи (креирање, читање и 

брисање) 
• Анализа и тестирање готових 

скрипти 
• JQuery - напредни JavaScript 
• Валидација елемената форме 
• Програмирање динамичких 

страница 
• Ajax(Asynchronous JavaScript And 

XML) технологија 
• Самостална израда скрипти 

Објектно орјентисано 
програмирање 10 
часова 
Серверски скрипт 
језици 40 часова 
Клијентски скрипт 
језици 30 часова 
Веб сервери 15 часова 
 

Веб сервери Оспособљавање 
ученика за 
објављивање 
веб сајтова и 
апликација на 
веб серверу. 

• познаје Internet Information Services (IIS) 
и како функционише веб сервер 

• креира и конфигурше виртуелни 
директоријум 

• инсталира и конфикурише Аpache веб 
сервер 

• Начин рада Internet Information 
Services (IIS) 

• Управљање веб сајтовима помоћу 
IIS Manager-a 

• Креирање виртуелног 
директоријума 

• Конфигурисање виртуелног 
директоријума 

• Компилација кода 
• Копирање веб сајта 
• Инсталација и конфигурисање 

Аpache веб сервера 
 
ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТА 
Matthew MacDonald: ASP.NET 3.5 са C# 2008 (Apress), Компјутер библиотека, 2009.  
Група аутора: Развој XML WEB сервиса и серверских компоненти (Microsoft Press), CET, 2003.  
Tom Negrino, Dori Smith: JavaScript за World Wide Web,  CET, 2005.  
Литература са интернета. 
 



КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
ОО Програмирање 
Веб програмирање, четврти разред 
Веб дизајн 
 



НАЗИВ ПРЕДМЕТА: EЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ 
 

 
ЦИЉЕВИ ПРЕДМЕТА: 

 
1. Развијање свести ученика о значају примене информационо-комуникационих технологије у пословању. 
2. Упознавање ученика са структуром и основним компонентама електронских пословних система. 
3. Упознавање ученика са различитим облицима електронског пословања. 
4. Оспособљавање ученика за обављање пословних процеса и операција у системима електронског пословања. 
5. Оспособљавање ученика за имплементацију, ажурирање и одржавање софтверске платформе за електронско пословање. 

 
ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТА   
 

1. Милосављевић М., Мишковић В., Електронска трговина, Универзитет Сингидунум, 2011 
2. Turban E., McLean E., Wetherbe J. Информациона технологија за менаџмент, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 
3. Интернет: http://master.fon.rs/download/2010/07/skripta%20EPIUS%20master%202010.pdf 

http://eposlovanje.org/diplomski/Stanojevic_Velimir_EPO_5_02.pdf  
http://www.link-elearning.com/kurs-Elektronsko-poslovanje_69_4 
http://elektronskoposlovanje.rs/ 
http://www.etrgovina.org/ 
http://www.ef.uns.ac.rs/Download/elektronsko_upravljanje_odnosima_sa_kupcima/01-12-08%20p1-erp.pdf 
http://www.seminarskirad.biz/seminarski/primena%20marketinga%20u%20elektronskoj%20trgovini%20-%20master.pdf 

 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА 

 
1. Рачунарске мреже и комуникације 
2. Интернет технологије и сервиси 
3. Информациони системи 
4. Заштита информационих система 
5. Веб дизајн 
6. Предузетништво 
 

 



 

ЦИЉЕВИ, ИСХОДИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ ПРЕДМЕТА ПО РАЗРЕДИМА    
 
Разред: Четврти 
Годишњи фонд часова: 62 (теорија) + 31 (лабораторијске вежбе) = 93 

ТЕМА ЦИЉ ИСХОДИ  
По завршетку теме ученик ће бити у стању да : 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  ПО 
ТЕМАМА 

ПРЕПОРУЧЕНО 
УПУТСТВО 

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ 
ПРОГРАМА 

 
Увод у 
електронско 
пословање 
 
 

• Усвајање основних 
знања о електронском 
пословању и 
основним врстама 
електронског 
пословања 

• Дефинише појам електронског пословања 
• Објасни улогу Интернета у електронском 

пословању 
• Наведе предности и недостатке 

електронског пословања 
• Наведе основне врсте електронског 

пословања 
• Наведе основне тенденције у развоју и 

будућој примени електронског пословања 

• Појам електронског пословања; 
историјски развој; улога Интернета у 
електронском пословању 

• Предности и недостаци електронског 
пословања 

• Основне врсте електронског пословања 
• Развој и примена електронског пословања 

у будућности 

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

 
Облици наставе 
Предмет се реализује кроз 
следеће облике наставе: 
Теоријска настава (2 часа x 
31 седмица = 62 часа) 
Лабораторијске вежбе (1 час 
x 31 седмица = 31 час) 
 
Укупно: 93 часа 
 
Место реализације наставе 
Теоријска настава се реализује 
у учионици, а лабораторијске 
вежбе у кабинету са 
рачунарима (за вежбе се 
препоручује по један ученик за 
рачунаром). 
Блок настава се реализује ван 
школе (у организацијама које 
користе неки облик 
електронског пословања). 
 
Подела одељења на групе: 
Одељење се дели на 3 групе 
приликом реализације 
лабораторијских вежби, а на 
две групе за блок наставу. 
 

 
Електронски 
пословни 
системи 
 
 

• Усвајање основних 
знања о хардверској и 
софтверској 
платформи 
електронских 
пословних система. 
 

• Наведе основне компоненте које чине 
структуру електронских пословних система 

• Објасни улогу основних компонената 
технолошке структуре електронског 
пословања 

•  Објасни улогу апликативне структуре 
електронског пословања 

• Објасни улогу система за управљање 
односима са корисницима (CRM) 

• Објасни улогу система за управљање 
ресурсима предузећа (ERP) 

• Објасни улогу система за управљање 
ланцима снабдевања (SCM) 

• Наведе врсте виртуелних организација 
• Објасни принцип функционисања telework 

виртуелних организација, виртуелних 
канцеларија и виртуелних тимова 

• Информатичка револуција и 
информатизација пословних процеса 

• Основне компоненте електронских 
пословних система (хардвер, 
комуникације, софтвер, сервиси, људски 
ресурси) 

• Технолошка структура електронског 
пословања 

• Апликативна структура електронског 
пословања 

• Систем за управљање односима са 
корисницима (CRM - Customer Relatioship 
Management)  

• Систем за управљање ресурсима 
предузећа (ERP – Enterprise Resource 
Planning) 

• Систем за управљање ланцима снабдевања 
(SCM – Supply Chain Management) 

• Виртуелне организације (telework, 
виртуелне канцеларије, виртуелни тимови) 

 
Електронско 
пословање у 
трговини 
 

• Усвајање основних 
знања о принципима и 
моделима електронске 
трговине 

• Оспособљавање 

• Дефинише појам  електронске трговине 
• Наведе предности и недостатке електронске 

трговине 
• Дефинише појам електронског документа 
• Објасни принцип електронске размене 

• Појам и дефиниција електронске трговине; 
историјат; поређење електроске трговине 
са класичном 

• Електронски докуменат 
• Електронска размена података - EDI 



 

 ученика за коришћење 
апликација за 
електронско 
пословање у трговини 

• Оспособљавање 
ученика за 
имплементацију, 
ажурирање и 
одржавање платформе 
за електронску 
трговину 

података 
• Наведе облике електронске трговине 
• Објасни принцип електронске трговине у 

моделима B2B, B2C, C2C и C2B. 
• Објасни принцип берзанске трговине на 

Интернету 
• Користи апликације за обављање 

трансакција у електронској трговини 
• Учествује (као део тима) у имплементацији, 

ажурирању и одржавању платформе за 
електронску трговину, као и у спровођењу 
мера заштите система за електронско 
пословање у трговини 

(Electronic data interchange) 
• Облици електронске трговине; 

електронска трговина између пословних 
система (B2B модел) 

• Електронска трговина између пословног 
система и крајњег потрошача (B2C модел) 

• Електронска трговина између два крајња 
потрошача (C2C модел) 

• Електронска трговина између потрошача и 
пословног система (C2B модел) 

• Берзанско електронско пословање на 
Интернету 

• Софтверска платформа за електронску 
трговину; сигурност електронског 
пословања у трговини 

Препоруке за реализацију 
наставе 
• С обзиром да се за 

лабораторијске вежбе 
одељење дели на 3 групе, 
часове вежби организовати 
у блоку од 3 часа  

• Часове лабораторијских 
вежби из Електронске 
трговине и Електронског 
банкарства изводити 
коришћењем комплетне 
софтверске платформе за 
управљање пословањем 
предузећа. Ученике најпре 
упознати са свим 
апликацијама из пакета, 
радним окружењем и 
опцијама за електронско 
пословање које апликације 
нуде. Избор софтвера 
препушта се seнаставнику 
(у складу са условима и 
могућностима у школи). 
Најповољније би било да 
се користе демо верзије 
неких од најчешће 
коришћених софтверских 
платформи - на пример 
компаније  SAP (SAP 
Business One, SAP Business 
All-in-One...) или 
компаније Microsoft 
(Microsoft Dynamics NAV, 
Microsoft Dynamics AX…). 

• За часове лабораторијских 
вежби из Електронског 
образовања користити 
расположиви LMS “open 
source” систем (Moodle, 
Claroline…). 

• Блок наставу реализовати 
ван школе (у 
организацијама које 

 
Електронско 
пословање у 
банкарству 
 
 

• Усвајање основних 
знања о принципима и 
моделима електроског 
банкарства 

• Оспособљавање 
ученика за коришћење 
апликација за 
електронско 
пословање у 
банкарству 

• Оспособљавање 
ученика за 
имплементацију, 
ажурирање и 
одржавање платформе 
за електронско 
банкарство 

• Дефинише појам електронског банкарства 
• Наведе предности и недостатке 

електронског банкарства 
• Наведе системе плаћања у електронском 

банкарству 
• Објасни принцип електронског плаћања у 

малопродаји 
• Објасни принцип плаћања у АТМ систему 

(банкомату) 
• Наведе типове електронског банкарства 
• Користи апликације за обављање 

трансакција у електронском банкарству 
• Учествује (као део тима) у имплементацији, 

ажурирању и одржавању платформе за 
електронско банкарство, као и у спровођењу 
мера заштите система за електронско 
пословање у банкарству 

• Појам и дефиниција електронског 
банкарства; историјат 

• Светска организација за међубанкарску 
финансијску телекомуникацију ( SWIFT - 
Society for Worldwide Interbank Financial 
Telecommunication) 

• Предности и недостаци електронског 
банкарства 

• Системи плаћања у електронском 
банкарству (платне картице, електронски 
новац, дигитални чек, микро-плаћања) 

• Системи електронског плаћања у 
малопродаји (EFT/POS) 

• AMT (Atomated Teller Machines) системи – 
банкомати 

• Типови електронског банкарства (кућно – 
Homebanking, On-line банкарство, 
Интернет банкарство, мобилно 
банкарство) 

• Софтверска платформа за електронско 
банкарство; сигурност електронског 
пословања у банкарству 

 
Електронски 
маркетинг 
 
 

• Усвајање основних 
знања о принципима и 
моделима 
електронског 
маркетинга 

• Дефинише појам електронског маркетинга 
• Наведе фазе развоја Интернет присуства 
• Наведе технике електронског маркетинга 
• Наведе моделе пословног наступа на 

Интернету 
• Објасни принцип мобилног рекламирања 

• Појам електронског (Интернет) 
маркетинга; фазе развоја Интернет 
присуства 

• Технике Интернет маркетинга 
(промотерске технике, Интернет огласи, 
pop-up прозори, дискусионе групе и 

http://www.sap.com/serbia/solutions/sme/businessallinone/index.epx
http://www.sap.com/serbia/solutions/sme/businessallinone/index.epx


 

• Наведе сервисе мобилног рекламирања форуми) 
• Модели пословног наступа на Интернету 
• Мобилно рекламирање; сервиси мобилног 

рекламирања 

користе неки облик 
електронског пословања), 
са циљем да се ученици 
упознавају са практичним 
примерима употребе 
електронског пословања. 

 
Електронска 
пословање у 
јавној управи 
 
 

• Усвајање основних 
знања о принципима и 
моделима електронске 
управе 

• Дефинише појам електронске јавне управе 
• Наведе предности и недостатке електронске 

јавне управе 
• Наведе Интернет сервисе који се користе у 

електронској јавној управи 
• Објасни поступак аутоматизације процеса 

јавне управе 
• Наведе елементе који чине инфраструтуру 

електронске јавне управе  
• Објасни функционисање Интранета у 

институцијама јавне управе 
• Наведе моделе електронског пословања у 

јавној управи 

• Дефиниција електронског пословања у 
јавној управи (e-government); предности и 
недостаци 

• Интернет сервиси као подршка 
традиционалним процесима јавне управе; 
информационе технологије за 
аутоматизацију процеса јавне управе 

• Инфраструктура електронског пословања 
у јавној управи; Интранет у институцијама 
јавне управе 

• Модели електронског пословања у јавној 
управи; електронско пословање владе са 
правним лицима (G2B –  Government to 
Business модел) 

• Електронско пословање владе са 
грађанима (G2C - Government to Citizens 
модел) 

• Електронско пословање међу 
институцијама јавне управе (G2G – 
Government to Government  модел) 

• Електронско пословање јавне управе са 
запосленима (G2E – Government to 
Employers  модел) 

• Софтверска платформа за електронску 
јавну управу; сигурност електронског 
пословања у јавној управи 

 
 
Електронско 
образовење 
 
 

• Усвајање основних 
знања о принципима и 
моделима електроског 
образовања 

• Оспособљавање 
ученика за коришћење 
апликација за 
електронско 
образовање 

• Оспособљавање 
ученика за 
имплементацију, 
администрирање и 

• Дефинише појам електронског образовања 
• Наведе предности и недостаке електронског 

образовања 
• Наведе врсте електронског образовања 
• Наведе технологије на којима се заснива 

електронско образовање 
• Објасни улогу система за управљање 

учењем 
• Наведе најчешће коришћене алате за 

електронско учење 
• Објасни принцип функционисања виртуелне 

учионице 
• Користи апликације за организовање 

• Појам и дефиниције електронског 
образовања; развој образовања на даљину; 
предности и недостаци 

• Врсте електронског образовања 
• Технологије на којима се заснива 

електронско образовање 
• Системи за управљање учењем (Learning 

Management System); алати за електронско 
учење (сurseware алати) 

• Виртуелна учионица 
• Софтверска платформе за електронско 

образовање; сигурност електронског 
пословања у образовању 

Оцењивање 
 
Вредновање остварености 
исхода вршити кроз: 
• праћење остварености 

исхода 
• тестове знања 
• тестове практичних 

вештина 
 
Оквирни број часова по 
темама: 
 



 

одржавање платформе 
за електронског 
образовања 

процеса електронског образовања 
• Учествује (као део тима) у имплементацији, 

ажурирању и одржавању платформе за 
електронско образовање, као и у 
спровођењу мера заштите система за 
електронско пословање у образовању 

Теорија: 
Увод у електронско 
пословање: 4 
Електронски пословни 
системи: 10 
Електронско пословање у 
трговини: 10 
Електронско пословање у 
банкарству: 10 
Електронски маркетинг: 6 
Електронско пословање у 
јавној управи: 6 
Електронско образовање: 6 
Електронско здравство: 4 
Мобилно електронско 
пословање: 6 

 
Лабораторијске вежбе: 
Увод у електронско 
пословање: 1 
Електронско пословање у 
трговини: 12 
Електронско пословање у 
банкарству: 9 
Електронско образовање: 6 
Мобилно електронско 
пословање: 3 

 
Електронско 
здравство 
 
 

• Усвајање основних 
знања о принципима и 
моделима електроског 
здравства 

• Дефинише појам електронског здравства 
• Наведе технологије на којима се заснива 

електронско здравство 
• Објасни структуру здравственог 

информационог система 
• Објасни принцип функционисања 

телемедицине  
• Објасни примену електронског здравственог 

картона 
• Објасни примену електронске здравствене 

књижице 
• Објасни примену електронског рецепта 

• Појам и дефиниција електронског 
пословања у здравству; предуслови за 
увођење електронског здравства; заштита 
података пацијената 

• Технологије на којима се заснива 
електронско здравство; здравствени 
информациони системи; телемедицина 

• Електронски здравствени картон; 
електронска здравствена књижица; 
електронски рецепт 

• Софтверска платформа за електронско 
пословање у здравству; сигурност 
електронског пословања у здравству 

 
Мобилно 
електронско 
пословање 
 
 

• Усвајање основних 
знања о принципима и 
моделима мобилног 
електронског 
пословања 

• Оспособљавање 
ученика за коришћење 
апликација за 
мобилно електронско 
пословање 

• Дефинише појам мобилног електронског 
пословања 

• Наведе предности мобилног електронског 
пословања 

• Наведе мобилне технологије које се 
примењују у мобилном електронском 
пословању 

• Објасни принцип мобилне трговине 
• Објасни принцип мобилног банкарства 
• Објасни принцип мобилног маркетинга 
• Користи апликације за мобилно електронско 

пословање 

• Појам мобилног електронског пословања; 
предности мобилног електронског 
пословања 

• Примена мобилних технологија у 
пословању 

• Мобилна трговина (мобилна трговина у 
пословним системима, сервиси, мобилна 
трговина преко SMS-a и MMS-a) 

• Мобилно банкарство 
• Мобилни маркетинг 
• Софтверска платформа за мобилно 

електронско пословање; сигурност 
мобилног електронског пословања 

 



ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИЈЕ И СЕРВИСИ 
 

1. ОСТВАРИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА - ОБЛИЦИ И ТРАЈАЊЕ 
  

РАЗРЕД 
НАСТАВА 

ПРАКСА УКУПНО 
Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

IV 62 31       93 
Напомена: у табели је приказан годишњи фонд часова за сваки облик рада 
 
2. ЦИЉЕВИ ПРЕДМЕТА: 
- Стицање знања о технологији Интернета, протоколима и корисничким сервисима 
- Оспособљавање за рад и коришћење Интернет сервиса 
 
3. ЦИЉЕВИ, ИСХОДИ, ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ ПРЕДМЕТА  
  

ТЕМЕ 
 

ЦИЉЕВИ  
 

ИСХОДИ  
По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ ПО 

ТЕМАМА 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 
ПРОГРАМА 

Интернет 
технологије 

- Усвајање стручних 
знања о Интернету, 
начину 
функционисања 
приступне мрежне 
опреме и  
протоколима који се  
користе за пренос 
података путем 
Интернета. 

- објасни настанк, развој и 
архитектуру Интернета; 

- разликује и дефинише типове 
сервера; 

- разликује, објасни и користи 
разлчите начине приступа 
Интернету; 

- објасни начин рада dial up и 
ADSL модема; 

- наведе особине ISDN 

- Историјат развоја 
Интернета.  

- Архитектура Интернета. 
Функције сервера 

- Типови сервера (file 
сервер, сервер базе 
података, е-mail сервер, 
web сервер, proxy 
сервер) 

- Интернет провајдер - 

Предмет се реализује кроз: 
62 часа теоријске наставе 
31 час лабораторијских вежби  

На почетку теме ученике 
упознати са циљем/циљевима и 
исходима, планом и начинима 
оцењивања. 



- Оспособљавање за 
рад са различитом 
приступном 
мрежном опремом 

приступа Интернету; 
- наведе особине оптичко-
кабловске мреже; 

- наведе особине приступа 
Интернету бежичном 
рачунарском мрежом (Wi-Fi) 
и мрежама мобилне 
телефоније; 

- наведе улогу и изглед IP 
адреса; 

- објасни задатак IP протокола 
и појам рутирања; 

- објасни улогу система имена 
домена (DNS); 

- објасни задатак TCP 
протокола; 

- објасни улогу HTTP 
протокола; 

- објасни улогу FTP 
протокола. 

 

ISP. Технологије 
приступа Интернету 

- Модемски приступ (dial 
up) 

- Дигитална 
претплатничка лнија 
(DSL, ADSL) 

- ISDN 
- Оптичко-кабловске 
мреже 

- Бежичне рачунарске 
мреже (Wi-Fi) 

- Мобилни Интрернет  
(GSM, GPRS, 3G мреже)

- Сателитски Интернет 
- Интернет протоколи 
- Протоколи мрежног 
слоја - IP 

- IP adrese (IPv4, IPv6) 
- Рутирање 
- Систем имена домена - 

DNS 
- Протоколи транспортног 
слоја - TCP, UDP 

- Протоколи 
апликационог слоја - 
HTTP 

- Протокол за слање 
датотека - FTP 

 

Подела одељења на групе  
Одељење се дели на  групе 
приликом реализације: 
- лабораторијских вежби 

Место реализације наставе 
- лабораторијске вежбе се 
реализују у рачунарским 
кабинетима. 

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода 
вршити кроз: 
- Праћење остварености исхода 
- Тестове знања 
- Праћење практичног рада  
- Усмено излагање 

 
Оквирни број часова по 
темама: 
Интернет технологије – 34+17=51 
час 
Интернет сервиси  - 28+14=42 
часа 



Интернет 
сервиси 

- Усвајање основних 
знања о Интернет 
сервисима 

- Оспособљавање за 
коришћње и 
конфигурисање 
различитих Интернет 
сервиса 

 

- направи поделу и дефинише 
различите Интернет сервисе; 

- детаљно објасни начин 
функционисања електронске 
поште и задатке SMTP, POP 
и IMAP протокола; 

- приступи удаљеном 
рачунару; 

- креира mailing листу; 
- користи и конфигурише 
програме за chat, инстант и 
видео поруке; 

- користи IP телефонију; 
- објасни начин 
функционисања IP 
телевизије; 

- реализује видео 
конференцију; 

- користи IP камеру; 
- објасни начин 
функционисања Web-а и Web 
hosting-а;  

- објасни начин 
функционисања 
електронског пословања, 
трговине и банкарства; 

- опише принцип рада сервиса 
за претраживање Интернета; 

- наведе неке од сигурносних и 
системских сервиса.  

  
  

- Интернет сервиси (увод, 
подела) 

- Електронска пошта (e-
mail). Протоколи за 
слање и примање 
електронске поште - 
SMTP, POP, IMAP 

- Пријављивање на 
удаљене рачунаре 
(remote login) 

- Пренос података (file 
transfer) 

- Маiling листе 
- Дискусионе групе 

(usenet) 
- Chat сервис 
- Инстант поруке (instant 

messaging) 
- Веб (World Wide Web -  

WWW). URL 
- Web hosting 
- IP телефонија (VoIP) 
- IP телевизија (IPTV) 
- Видео конференције 
- IP камере 
- Електронско пословање, 
трговина и банкарство 

- Сервиси за 
претраживање 

- Сигурносни сервиси 
- Системски сервиси 
 



4. КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА: 
  Рачунарство и информатика 
  WEB програмирање 
  WEB дизајн 
   Електронско пословање 
  Рачунарске мреже и комуникације 
  Информациони системи и базе података 

 



ПРАКТИЧНА НАСТАВА  
 

 IV РАЗРЕД (90 часова) 
 
Циљ и задаци 
 
Циљ образовно-васпитног рада предмета Практична настава је обучавање ученика у изради веб апликација као и десктоп апликација 
сложених структура које користе базу података, савладавање поступака заштите информационих система као и оспособљавање ученика 
за имплементацију, ажурирање и одржавање софтверске платформе за електронско пословање.  
Задаци образовно-васпитног рада: 

• практична провера и продубљивање теоријских знања из ускостручних предмета у четвртом разреду овог занимања; 
• стицање практичних знања која ће ученицима омогућити самостално моделовање базе података која ће бити основа сложеним 

апликацијама; 
• стицање практичних знања која ће ученицима омогућити израду софтверских решења која користе претходно пројектоване базе 

података; 
• стицање практичних знања која ће ученицима омогућити самосталну заштиту информационих система; 
• стицање практичних знања која ће ученицима омогућити имплементацију и одржавање софтверске платформе за електронско 

пословање. 
Оперативни задаци: 

• оспособљавање ученика за реализацију одговарајућих база података; 
• упознавање ученика са основним принципима који се користе приликом израде софтверских решења, која користе базе 

података; 
• оспособљавање ученика за самостално практично коришћење софтверских алата који су им неопходни за реализацију 

постављених задатака; 
• упознавање ученика са практичним начинима заштите информационих система; 
• оспособљавање ученика да користе методе пројектовања информационих система; 
• упознавање ученика са различитим софтверским решењима, која комуницирају са базом података; 
• оспособљавање ученика за реализацију веб апликације различите сложености, тестирање реализоване веб апликације и 

отклањање грешака; 
• оспособљавање ученика за реализацију десктоп апликација различите сложености, тестирање реализоване десктоп апликације и 

отклањање грешака; 



• оспособљавање ученика за програмирање и коришћење XML веб сервиса; 
• оспособљавање ученика за писање веб апликација коришћењем MVC (Model–view–controller) архитектуре. 

 
 
 

САДРЖАЈ ПРОГРАМА 
 
 

Веб програмирање (30) 
 
 Креирање  и рад  са базама података користећи различите алате као што су SQL Server Management Studio и Visual Studio. Креирање 
конекција ка бази података. Класе и контроле за рад са корисничким налозима. Програмирање XML веб сервиса. Креирање веб апликација 
коришћењем MVC архитектуре. 
 
 
Програмирање (30) 
 
 Динамичке структуре података. Дефинисање шаблона и примена шаблона из библиотеке. Класе података. Систем менија. Рад са 
графиком (цртање линија, правоугаоника, круга...). Креирање анимација. Пројектовање база података. Управљање базом података. 
Штампање података из базе. 

 
 
Заштита информационих система (18) 
 
 Упознавање са различитим видовима заштите информационих система. Криптовање података. Аутентификација. Реализација и 
конфигурисање мрежних баријера. Алати за скенирање портова. Конфигурисање proxy сервера. Конфигурисање Cisco рутера. 
(инсталација Security Device Manager-a). Заштита бежичних мрежа. 

 
 

Електронско пословање (12) 
 
Упознавање са различитим видовима електронског пословања. Програмски пакети за електронско пословање. Имплементација, 

ажурирање и одржавање платформе за електронско пословање. Сервиси за on-line трговину. Веб презентације са оn-line продајом. 



 
 
 

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА 
 
 
На блок настави из веб програмирања ученици треба да примене знања стечена на теоријској настави. Ученици треба да 

реализују веб апликације различите сложености које ће бити у складу са њиховим способностима и претходно стеченим знањима из 
веб програмирања. Сама реализација веб апликација би требала да тече кроз фазе: анализа већ постојећих решења за сличне веб 
апликације; груб план саме реализације задате веб апликације; инсталацијa и конфигурисање  веб сервера; пројектовање неопходне базе података 
за задату апликацију; реализација саме веб апликације коришћењем техника објектно оријентисаног програмирања, тестирање реализоване веб 
апликације 

 
На блок настави из програмирања ученици треба да кроз конкретне задатке примене стечена знања из објектно оријентисаног 

програмирања кроз писања сложених апликација које користе базе података. При томе користити што већи број елемената објектно 
оријентисаног програмирања како би се кроз решавање практичног проблема утврдило и заокружило обрађено градиво. 

 
На блок настави из заштите информационих система ученици треба да примене стечена знања кроз употрбу различитих 

видова заштитие информационих система. Применити различите алгоритме и решења криптовања података и аутентификације 
употребом расположивог софтвера. Применом доступних програмских алата извршити скенирање портова. Извршити  конфигурисање 
мрежних баријера (firewall) како софтверских, тако и хардверских решења попут Cisco рутера. Извршити конфигурисање бежичне 
мреже и постављање одговарајуће енкрипције података. 

 
На блок настави из електронског пословања ученици треба да примене стечена знања кроз практичну употребу одговарајућих 

програмских пакета за управљање пословањем предузећа. Кроз организацију пословање предузећа објаснити начин коришћења 
програмског пакета у управљању  логистиком, финансијама и људским ресурсима.  
Користити постојеће сервисе за on-line трговину, креирати веб презентацију које ће садржати могућност on-line куповине. Користити 
постојеће сервисе за on-line трговину, објаснити начин отварања рачуна за on-line пословање. 

 



Назив предмета:  Предузетништво  
Годишњи фонд: 62 часа 
Разред: Четврти 
Циљеви предмета: Развијање пословних и предузетничких знања, вештина и понашања. 
 Развијање предузетничких вредности и способности да се препознају предузетничке могућности у локалној 

средини и делује у складу са тим. 
 Развијање пословног и предузетничког начина мишљења.  
 Развијање свести о сопственим знањима и способностима и даљој професионалној оријентацији. 
 Оспособљавање за активно тражење посла (запошљавање и самозапошљавање). 
 Оспособљавање за израду једноставног плана пословања мале фирме.  

ТЕМА ЦИЉЕВИ 
ИСХОДИ 

По завешетку теме ученик ће 
бити у стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ ПО ТЕМАМА 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 
ПРОГРАМА 

Предузетништво 
и предузетник 

Разумевање 
појма и значаја 
предузетништва 
 
Препознавање 
особености 
предузетника. 

- наведе адеквадтне примере 
предузетништва из локалног 
окружења. 

- наведе карактеристике 
предузетника објасни значај 
мотивационих фактора у 
предузетништву. 

- доведе у однос појмове 
предузимљивост и 
предузетништво. 

- Појам, развој и значај 
предузетништва.  

- Профил и карактеристике 
успешног предузетника. 

- Мотиви предузетника.  
- Технике и критеријуми за 

утврђивање 
предузетничких 
предиспозиција. 

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 часа) 
 
Подела одељења на групе: 
Одељење се дели на групе 
приликом реализације вежби. 
 
Место реализације наставе: 
Вежбе се реализују у кабинету / 
учионици (део вежби се реализује 
у кабинету за информатику).  
 

Развијање и 
процена 
пословних 
идеја, маркетинг 
план 

Развијање 
способности за 
уочавање, 
формулисање и 
процену 
пословних 
идеја. 
 
Упознавање 

- одабира из мноштва идеја ону 
која је применљива и реална 
за отпочињања бизниса. 

- препозна различите начине 
отпочињања посла. 

- уочи међусобно деловање 
фактора који утичу на 
тржиште. 

- самостално прикупи податке 

- Процена пословних 
могућности за нови 
пословни подухват. 

- SWOT анализа-основи  
- Елементи маркетинг микса 

(5П)-производ, услуга, 
цена, канали дистрибуције, 
промоција) 

- Фактори пословног 



ученика са 
елементима 
маркетинг 
плана. 
 
Развијање 
смисла за 
тимски рад. 

са тржишта-конкуренција, 
потенцијални клијенти, 
величина тржишта. 

- прави понуду услуге. 
- развија маркетинг стратегију 

за своју пословну идеју и 
презентује свој маркетинг 
план. 

- ради тимски у ученичкој 
групи. 

окружења: потенцијални 
клијенти, величина 
тржишта, директна и 
индиректна конкуренција, 
трендови на тржишту и тд. 

- Елементи маркетинг плана. 
- Рад на терену-истраживање 

тржишта. 
- Важност тима за 

продуктивност у послу. 

Препоруке за реализацију 
наставе: 
Предузетништво и предузетник: 
Дати пример доброг предузетника 
и/или позвати на један час госта -
предузетника који би говорио 
ученицима о својим искуствима. 
Развијање и процена пословних 
идеја, маркетинг план: 
Користити олују идеја и вођене 
дискусије да се ученицима 
помогне у креативном смишљању 
бизнис идеја и избору релне за 
даљи рад на њој. Ученици се деле 
на групе у којима остају до краја и 
раде на деловима пословног 
плана. Групе ученика окупљене 
око једне пословне идеје врше 
истраживање тржишта по 
наставниковим упутствима. Групе 
ученика у посетама малим 
предузећима информишу се о 
начину прављења понуде и 
самостално праве понуду за 
пример њиховог предузећа.  
Управљање и организација: 
одређен број часова према избору 
наставника у информатичком 
кабинету. Давти упутства 
ученицима где и како да дођу до 
неопходних информација. 
Користити сајтове за прикупљање 

Управљање и 
организација 

Упознавање 
ученика са 
стиловима 
руковођења 

- наведе особине успешног 
менаџера. 

- познаје различите управљачке 
стилове. 

- објасни основе менаџмента 
услуга / производње. 

- увиђа значај планирања и 
одабира људских ресурса за 
потребе организације. 

- објасни значај 
информационих технологија 
за савремено пословање. 

- Менаџмент функције 
(планирање, организовање, 
вођење и контрола).  

- Менаџмент стилови -
(предузетник као менаџер). 

- Основна знања о 
управљању и лидерству - 
демократски стил, 
централизован, лисе фер..  

- Менаџмент услуга 
производње - управљање 
производим ресурсима, 
управљање сировинама и 
полупроизводима, 
управљање производним 
процесом). 

- Информационе технологије 
у пословању (пословни 
информациони системи, 
интернет, интранет и 
екстранет у пословању , 
електронско пословање, 



електронска трговина, 
итд.). 

информација (www.apr.gov.rs, 
www.sme.gov.rs; www.mspbg.rs...). 
Посета социјалним партнерима на 
локалном нивоу (општина, 
филијале Националне службе за 
запошљавање, Регионалне 
агенције за развој малих и 
средњих предузећа и сл.) 
Ученички пројект-презентација 
пословног плана: Позвати на 
један час госта - предузетника за 
процену бизнис плана. У 
презентацији користити сва 
расположива средства за 
визуализацију. Препорука је да се 
тема „Ученички пројект-израда и 
презентација пословног плана“ 
започне приликом обрађивања 
теме „Процена пословних идеја“. 
На овај начин предавач може да 
интегрише ученички пројект 
током наредних тема предмета. 
 
Оцењивање: 
Вредновање остварености исхода 
вршити кроз: 
Праћење остварености исхода. 
Тестове знања. 
Тестове практичних вештина. 
 
Оквирни број часова по темама: 
Предузетништво и предузетник 10 

Правни оквир за 
оснивање и 
функционисање 
делатности 

Упознавање са 
правним 
оквиром за 
оснивање и 
функционисање 
делатности 

- изабере најповољнију 
организациону и правну 
форму организовања 
делатности. 

- прикупи информације које су 
потребне за успешно вођење 
посла. 

- самостално сачини или 
попуни пословну 
документацију (CV, пословна 
писма, молбе, записник, 
обрасци...). 

- Законске форме 
организовања делатности. 

- Институције и 
ифраструктура за подршку 
предузетништву. 

Економија 
пословања 

Упознавање 
ученика са 
финасијским 
аспектима 
предузећа / 
радње 

- планира производњу и 
трошкове за сопствени 
бизнис.  

- класификује трошкове 
предузећа и израчуна праг 
рентабилности. 

- састави финансијске 
извештаје у најједноставнијој 
форми (биланс стања, биланс 
успеха и ток готовине 
предузећа). 

- прикупи информације 
потребне за производни и 
финансијски план и о 
изворима финансирања.  

- презентује одређени део плана 
производње/ финансијског 
плана. 

- Структура трошкова 
(фиксни и варијабилни 
трошкови) и праг 
рентабилности. 

- Приходи и губици.  
- Прикупљање потребних 

података на терену и 
њихова презентација  

- Oсновни елементи и 
организациони план за 
сопствену бизнис идеју. 

http://www.sme.sr.gov.yu/


Ученички 
пројект-
презентација 
пословног плана 

Оспособљавање 
ученика 
вештини 
презентације 
пословног 
плана 

- изради једноставан пословни 
план (део пословног плана). 

- према усвојеној пословној 
идеји презентује пословни 
план (део) у оквиру своје 
тимске улоге. 

- Израда целовитог бизнис 
плана за сопствену бизнис 
идеју.  

- Презентација појединачних 
/ групних бизнис планова и 
дискусија. 

часова 
Развијање и процена пословних 
идеја, маркетинг план 12 часова 
Управљање и организација 10 
часова  
Правни оквир за оснивање и 
функционисање делатности 10 
часова Економија пословања 10 
часова  
Ученички пројект-презентација 
пословног плана 10 часова 

 
ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТА 
П. Ф. Дракер, (Peter F. Drucker) Иновације и предузетништво, Привредни преглед, Београд, 1991. 
П. Ф. Дракер, (Peter F. Drucker) Мој поглед на менаџмент, Адижас, Нови Сад, 2003. 
Ф. Котлер Како креирати, овладати и доминирати тржиштем, Адижас, Нови Сад, 2003. 
Т. Радовановић, Оснивање и вођење малог бизниса, Национална служба за запошљавање, Београд, 2003. 
Сајтови: www.apr.gov.rs , www.sme.gov.rs; www.mspbg.rs 
 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
Сви опште стручни предмети и стручни модули 

http://www.apr.gov.rs/
http://www.sme.gov.rs/
http://www.mspbg.rs/


Назив предмета: Програмирање 

Годишњи фонд часова: 93 

Разред: Четврти 

Циљеви предмета: 

• Оспособљавање ученика за рад са динамичким подацима 
• Оспособљавање ученика за креирање шаблона, разумевање и коришћење стандарних шаблона у раду са низом, 

мапом и листом 
• Овладавање конкурентним програмирањем 
• Оспособљавање ученика за писање апликација које користе базе података 

ТЕМА ЦИЉ 
ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 
стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ   
ПО ТЕМАМА 

НАЧИН 
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Д
ин

ам
ич
ке

 с
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Усвајање 
основних знања о 
динамичким 
структурама 
података и 
техникама рада са 
њима 

• Дефинише динамички низ 
• Дефинише једноструко спрегнуту 

листу 
• Уочи разлику између логичке и 

физичке структуре 
• Формира једноструко спрегнуту 

листу 
• Додаје чвор у листу 
• Брише чвор из листе 
• Реализује операције над 

изведеним структурама података 
(стек, ред, Sentinel листа) 

• Динамички низ 
• Дефиниција 

једноструко спрегнуте 
листе 

• Логичка и физичка 
структура 

• Једноструко спрегнута 
листа 

• Иницијализација 
једноструко спрегнуте 
листе 

• Додавање чвора у листу 
• Брисање чвора из листе 
• Стек 
• Ред 
• Sentinel листа 
 

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

 
Место реализације наставе 
• Вежбе се реализују у рачунарском кабинету 
 



Ге
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Оспособљавање 
ученика за 
креирање шаблона 
универзалних 
сложених 
структура за све 
типове пдатака 

• Дефинише шаблоне (templates) 
• Формира шаблон за низ, листу 
• Примени шаблоне из библиотеке 

шаблона : листе и мапе  

• Дефинисање шаблона 
• Генеричка класа 
• Шаблон низа 
• Шаблон динамичког 

низа 
• Шаблон једноструко 

спрегнуте листе 
• Изведена генеричка 

класа 
• Коришћење  

библиотечких шаблона 
листе и мапе ( ArrayList  
и   HashMap ) 

 
 

Препоруке за реализацију наставе: 
Програм дозвољава слободу избора 

програмског језика. За реализацију наставног 
програма програмирање препоручује се 
програмски језик C#.   

Програм  реализовати  кроз часове  
лабораторијских вежби у рачунарској учионици. 
На вежбама одељење поделити у две групе. 
Вежбе реализовати у блоку од 3 часа недењно 
(по свакој групи). 

На почетку сваке вежбе ученицима дати 
теоријске основе неопходне за разумевање и 
извођење вежбе. 

Акценат је на основним концептима 
објектно орјентисаног програмирања. Примери 
морају бити јасни и што краћи како би ученик 
могао да их што лакше савлада.  

Направити апликацију уз коришћење 
шаблона листе и мапа за обраду података и 
њихово чување у датотекама.  

Потребно је објаснити динамичке структуре 
података, једноструко спрегнуту листу уз 
посебно наглашавање операција над листама: 
читање, додавање и брисање чвора листе. 
Потребно је реализовати све оне методе над 
листом које поседују основни шаблони листе. 

Правити шаблоне листе, низа и динамичког 
низа. Уз коришћење библиотечких шаблона 
правити апликацију за обраду података.  

Објаснити стандардну класу за рад са 
стринговима, а посебно методе за инсетровање, 
брисање и претраживање делова стринга. 

Правити апликације са системима менија уз 
рад са више форми. 
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Оспособљавање 
ученика за рад са 
специјализованим 
класама 

• Објасни класу стринга 
• Користи методе класе стринга 
• Пише програме са контролом 

уноса 
• Објасни класу време 
• Објасни класу датум 

• Класа за рад са 
стрингом 

• Методе класе за рад са 
стрингом 

• Контрола уноса на 
нивоу поља за унос 
података 

• Класа за рад са 
временом 

• Класа за рад са датумом 
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Оспособљавање за 
рад са менијима, 
дијалозима и са 
више форми 

• Уочи разлику између типова 
менија 

• Уочи разлику између менија и 
палете команди 

• Пише апликације са више форми 

• Дијалог уз приказ 
поруке 

• Помоћни мени 
• Главни мени 
• Палета команди 
• Рад са више форми 
 



Д
ат
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Оспособљавање за 
рад са датотекама 
 

• Користи компоненте (контроле) и 
методе које омогућавају 
ажурирање текстуалне или 
бинарне датотеке 

• Прозори за дијалог 
отвори 

• Прозори за дијалог 
сними 

• Обрада текстуалне 
датотеке 

• Обрада бинарне 
датотеке 

 

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
1. Праћење остварености исхода 
2. Тестове знања 
3. Вештину самосталног писања кода програма 

 
Оквирни број часова по темама 
 

 
• Динамичке структуре података..............15 
• Генеричке класе.........................................15 
• Класа за рад са стринговима и класа за 

рад са датумом..............................................9 
• Менији, дијалози и рад са више форми...9 
• Датотеке..........................................................9 
• Графика и нити..........................................15 
• Базе података..............................................21 
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Упознавање 
основних 
елемената графике 
уз коришћење 
конкурентног 
програмирања 

• Објасни конкурентно 
програмирање 

• Разуме синхронизацију нити 
• Прави анимације коришћењем 

графике и нити 

• Класа за рад са 
графиком 

• Цртање линије 
• Цртање правоугаоника 
• Цртање квадрата 
• Цртање круга 
• Цртање елипсе 
• Цртање лукова 
• Коришћење нити у 

апликацијама 
• Прављење анимације 
• Пројектовање нове 

компоненте са 
својствима, методама и 
догађајима 

Писати апликације за цртање основних 
дводимензионалних облика. Правити анимације 
и игрице уз коришћење нити. Направити 
сопствену компоненту са својствима, методама 
и догађајима.  
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Усвајање 
основних примена 
контрола и ојектно 
оријентисаног 
програмирања у 
раду са базама 
података 

• Схвати организацију података већ 
пројектоване базе 

• Користи SQL упите  
• Формира објекат за комуникацију 

са базом и прикаже податке на 
екрану 

• Формира XML формате које ће 
користити приликом прављења 
извештаја 
 

• Пројектовање базе 
података 

• SQL упити и 
ажурирање базе 
података 

• Прављење интерфејса 
апликације и конекција 
на базу података 

• Учитавање података из 
базе 

• Уписивање података у 
базу 

• XML формати података 
• Прављење извештаја 
• Преглед и штампање 

извештаја 
 
 

Поновити градиво које се односи на 
пројектовање математичког модела базе 
података уз подсећање како се успостављају 
релације. На основу математичког модела 
генерисати физички модел базе. Извршити унос 
података у базу, а потом SQL упитима 
ажурирати садржај базе. Направити интерфејс 
апликације и извршити повезивање са базом. 
Програмски извршити учитавање, обраду и 
поновни упис података у базу. Обрадити приказ 
података из базе у одговарајућем XML формату 
и приказ података пред штампу и штампање 
података из базе.  
 

Препоручена литература за реализацију предмета: Karli Watson: C# од почетка, ЦЕТ Библиотека, Београд, 2002. 
Ласло Краус: Програмски језик C+ + са решеним задацима, Академска мисао, Београд, 2007. 
Корелација са другим предметима / модулима 
• Програмирање 
• Информациони системи и базе података 
• Веб програмирање 
• Математика 
• Физика 
• Основе електротехнике 



 
НАЗИВ ПРЕДМЕТА: ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

 
 
ЦИЉЕВИ ПРЕДМЕТА: 

 
1. Развијање свести ученика о значају примене техничке документације у изради и коришћењу софтвера . 
2. Упознавање ученика са структуром и основним компонентама техничке документације. 
3. Оспособљавање ученика за коришћење софтверских алата  у изради техничке документације. 
4. Оспособљавање ученика за имплементацију, ажурирање и одржавање софтвера на основу техничке документације . 

 
 
 
ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТА   
 

1. Писање техничке и пројектне документације , Аутор: Barry J. Rosenberg 
2. Литература са интернета. 

 
 
 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА 
 
 

1. Интернет технологије и сервиси 
2. Информациони системи 
3. Веб дизајн 
4. Предузетништво 

 
 

 



 

ЦИЉЕВИ, ИСХОДИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ ПРЕДМЕТА ПО РАЗРЕДИМА    
 
Разред: Четврти 
Годишњи фонд часова: 62 

ТЕМА ЦИЉ ИСХОДИ  
По завршетку теме ученик ће бити у стању да : 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  ПО 
ТЕМАМА 

ПРЕПОРУЧЕНО 
УПУТСТВО 

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ 
ПРОГРАМА 

 
Увод у техничку 
документацију 
 
 

• Усвајање основних 
знања о појму 
техничке 
документације 

• Објасни појам техничке документације 
• Наведе основну намену и сврху техничке документације 

• Појам, намена и сврха техничке 
документације 

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

 
Облици наставе 
 
Предмет се реализује 
кроз следеће облике 
наставе: 
Вежбе (2 часа x 31 
седмица = 62 часа) 

 
Место реализације 
наставе 
 
Вежбе се реализују у 
кабинету са 
рачунарима (за вежбе 
се препоручује по 
један ученик за 
рачунаром). 

 
Подела одељења на 
групе: 
 
Одељење се дели на 3 
групе приликом 
реализације вежби. 
 
 
 

 
Захтев за 
пројектовање 
 
 

• Усвајање основних 
знања о садржају 
захтева за 
пројектовање 
 

• Наведе основне елементе техничке документације 
• Дефинише ко даје захтев за пројектовање и шта садржи тај 

захтев 
 

• Елементи техничке документације 
• Садржај захтева за пројектовање 
• Технолошки процес 

 
Алат за 
пројектовање 
 
 

• Усвајање основних 
знања о алатима за 
израду техничке 
документације 

• Оспособљавање 
ученика за 
коришћење алата за 
израду техничке 
документације 

• Познаје рад са програмима за пројектовање техничке 
документације 

• Израђује самостално базу симбола  
• Повезује поједине симболе у целину 

• Алати за израду делова техничке 
документације 

• Симболи у електротехници према 
IEC стандарду 

• Израда базе симбола 
• Повезивање делова система 
• Пример пројектовања 

 
Израда идејног 
решења 
 
 

• Усвајање основних 
знања о техничкој 
документацији 
идејног решења 

• Упознавање са 
примерима идејног 
решења 
 

• Објасни појам идејног решења 
• Наведе основну намену и сврху идејног решења 

• Појам идејног решења и његова 
намена 

• Појам, намена и сврха  техничке 
документације идејног решења 
 

 
Израда 
техничког 
решења 
 
 

• Усвајање основних 
знања о техничкој 
документацији за 
израду техничког 
решења 

• Упознавање ученика 
са примерима 
техничког решења у 

• Објасни појам техничког решења 
• Наведе шта треба да садржи квалитетно техничко решење 
• Планира евентуалне софтверске компоненте како би 

постојао компромис између цене коштања и квалитета 
софтвера 

• Израда плана техничког решења 
на основу коригованог идејног 
решења 

• Избор софтверских компоненти 
• Избор софтверских компоненти  и 

прорачун цене коштања израде и 
коришћења софтвера 



 

оквиру техничке 
документације 

 
 
Израда главног 
пројекта 
 
 

• Усвајање основних 
знања о техничкој 
документацији за 
израду главног 
пројекта 

• Упознавање ученика 
са примерима израде 
главног пројекта 

• Дефинише предмер и предрачун у оквиру техничке 
документације 

• Објасни неопходност техничке контроле и ревизије 
документације   

• Израда пројектне документације 
на основу усвојеног техничког 
решења 

• Саставни делови техничке 
документације, опис техничког 
решења 

• Предмер и предрачун. Укупна 
цена 

• Укупна инвестиција, техничка 
контрола, ревизија пројектне 
документације 

• Усаглашавање пројектне 
документације са осталим 
пројектима на истом систему 

• Разрада пројекта

Препоруке за 
реализацију наставе 

 
• С обзиром да се за 

лабораторијске 
вежбе одељење 
дели на 3 групе, 
часове вежби 
организовати у 
блоку од 3 часа 
(ученици би 
требало да имају 
сваке 3. недеље по 
3 часа вежби). 

 
Оцењивање 
 
Вредновање 
остварености исхода 
вршити кроз: 
• праћење 

остварености 
исхода 

• тестове знања 
• тестове 

практичних 
вештина 

 
Оквирни број часова 
по темама: 
 
Увод у техничку 
документацију: 2 
Захтев за 
пројектовање: 5 
Алат за пројектовања: 
12 
Израда идејног 
решења: 4 
Израда техничког 
решења: 5 

 
Анализа за 
извођење радова 
на основу 
главног 
пројекта 
 

• Усвајање основних 
знања о извођењу 
радова на основу 
главног пројекта 

• Упознавање ученика 
за извођењем радова 
на основу главног 
пројекта 

• Објасни начин извођења радова приликом креирања 
софтвера 

• Дефинише начин за за утврђивање стварне цене потребних 
радова 

• Анализа потребног времена на 
основу пројектне документације 

• Начин извођења радова по 
технолошком реду 

• Начин за утврђивање стварне 
цене радова  

• Формирање понуде за извођење 
радова и њена техничка обрада

 
Технички 
пријем радова 
 
 

• Усвајање основних 
знања о прегледу и 
техничком пријему 
радова 
 

• Наведе начине за контролу извршених радова 
• Познаје начин састављања записника примедби 

• Завршетак извођења радова 
• Обрада мерних резултата 
• Технички преглед радова 
• Начин техничког прегледа 
• Записник примедби

Израда пројекта 
изведеног стања 

• Усвајање основних 
знања о снимању 
стварног стања и 
изради пројектне 
документације 
изведеног срања 

• Упознавање ученика 
са примерима 
пројеката изведеног 
стања 

• Дефинише у које сврхе се израђује пројекат изведеног 
стања 

• Објасни у којим случајевима се пројекат изведеног стања 
не разликује од главног пројекта 

• Израда пројекта стварног стања 
на основу техничког прегледа 

• Снимање стварног стања 
• Пример израде пројектне 

документације изведеног стања 



 

Израда главног 
пројекта: 18 
Анализа за извођење 
радова на основу 
главног пројекта: 8 
Технички пријем 
радова: 4 
Израда пројекта 
изведеног стања: 4 

 



Назив предмета:  Beб програмирање  
Годишњи фонд: 93 часа 
Разред: Четврти 
Циљеви предмета: Оспособљавање ученика за креативно и функционално планирање и израду вeб апликација 
 Припрема ученика за учешће у развоју пројеката из области веб програмирања коришћешем савремених програмских и 

скрипт језика (АSP.NET, JAVA script, XML, MVC  и др.) 
 Оспособљавање ученика за објављивање веб сајтова и апликација на веб серверу 

 

ТЕМА ЦИЉЕВИ 
ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће 
бити у стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ ПО 
ТЕМАМА 

НАЧИН 
ОСТВАРИВАЊА 
ПРОГРАМА 

Програмирање 
база података 
на вебу  

Оспособљавање 
ученика за писање 
апликација и 
учешће на 
пројектима који 
комуницирају са 
базом података 

• користи алате за приступ и 
конфигурисање система базе 
података (SQL Server 
Management Studio, Visual 
Studio, алатка sqlcmd и др.) 

• познаје библиотеке, 
провајдерске класе и процедуре 
за директан приступ подацима 
ADO.NET (Објекат Connection, 
Конекциони стринг, Објекат 
Command, DataReader, 
DataAdapter, DataSet ) 

• повезује контроле за рад са 
подацима са изворима података 
(GridView, ListBox DetailsView, 
FormView) 

• Ради са налозима и 
корисницима - membership (Рад 
са корисничким налозима 
коришћењем SQL Servera, класе 
Membership и MembershipUser) 

• Користи конторле у систему 
заштите (контрола Login, 
контрола CreateUserWizard, 

• Коришћење алата: SQL Server 
Mangement Studio, Server Explorer 
модул у Visual Studio пакету и 
алатке sqlcmd 

• Креирање конекције ка бази 
података из програмског кода 
(Објекат Connection, Конекциони 
стринг, Објекат Command, 
DataReader, DataAdapter, DataSet ) 

• Контроле за рад са подацима 
(GridView, ListBox DetailsView, 
FormView) 

• Класе и контроле за рад са 
корисничким налозима (класе 
Membership, класа 
MembershipUser, контрола Login, 
контрола CreateUserWizard, 
контрола PasswordRecovery) 

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 (3 часа x 31 седмица 
= 93 часова) 
 
Подела одељења на 
групе: 
Одељење се дели на групе 
приликом реализације 
вежби и наставе у блоку. 
 
Место реализације 
наставе: 
Вежбе се реализују у 
кабинету за информатику.  
 
Препоруке за 



контрола PasswordRecovery) реализацију наставе: 
На часовима вежби, 
примере веб апликација 
реализовати у развојном 
окружењу Microsoft Visual 
Studio 2008 или новији. 
Кроз израду и презентацију 
пројектног задатка 
проверити оствареност 
исхода. 
 
Оцењивање: 
Вредновање остварености 
исхода вршити кроз: 
Праћење остварености 
исхода 
Тестове знања 
Тестове практичних 
вештина 
 
Оквирни број часова по 
темама: 
Програмирање база 
података на вебу  30 
часова 
XML Web сервиси и 
серверске компоненте 30 
часова 
MVC - Model View Control 
33 часа 

XML веб 
сервиси и 
серверске 
компоненте 

Оспособљавање 
ученика за 
програмирање и 
коришћење XML 
веб сервиса 

• разуме објектни модел XML 
документа (DocumentType, 
Element, Attribute, Comment, 
Text) 

• користи класе и функције за рад 
са XML подацима (XMLReader, 
XMLWriter) 

• разуме објектни модел XML 
шеме 

• разуме инфраструктуру XML 
веб сервиса 

• користи развојно окружење за 
прављење и коришћење XML 
сервиса 

• поставља и конфигурише XML 
веб сервисе на серверу 

• Обрада: Објектни модел XML 
документа (DocumentType, 
Element, Attribute, Comment, Text) 

• Преглед класа XMLReader, 
XMLTextReader, XMLWriter, 
XMLTextWriter 

• Преглед објектног модела XML 
шеме 

• Разумемевање XML веб сервиса 
• Комуникација између XML веб 

сервиса и клијента 
• Објављивање XML веб сервиса 
• Механизам за откривање веб 

сервиса 

MVC - Model 
View Control 

Оспособљавање 
ученика за писање 
веб апликација 
коришћењем MVC 
(Model–view–
controller) 
архитектуре. 

• разуме појам и начин 
функционисања MVC 
Framework архитектуре. 

• познаје АSPX и Razor  view 
engine 

• разуме и креира MVC моделе 
• разуме и креира MVC 

контролере 
• разуме и креира MVC погледе 
 
 

• Архитектура MVC framework-a 
• ASPX view engine 
• Razor view engine 
• Развој MVC модела 
• Развој MVC контролера 
• Развој MVC погледа 
• Коришћење  валидације у 

моделима 
• Рад са корисничким налозима и 

ауторизација 
• Ajax кроз MVC 

 



ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТА 
Matthew MacDonald: ASP.NET 3.5 са C# 2008 (Apress), Компјутер библиотека, 2009.  
Група аутора: Развој XML WEB сервиса и серверских компоненти (Microsoft Press), CET, 2003.  
Tom Negrino, Dori Smith: JavaScript за World Wide Web,  CET, 2005.  
Литература са интернета. 
 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
ОО Програмирање 
Веб програмирање, трећи разред 
Базе података 
Веб дизајн 



 

 
НАЗИВ ПРЕДМЕТА: ЗАШТИТА ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА 

 
 
 
ЦИЉЕВИ ПРЕДМЕТА: 

 
1. Развијање свести ученика о значају заштите информационих система. 
2. Упознавање ученика са различитим методама криптографије 
3. Упознавање ученика са различитим облицима напада на информационе системе 
4. Оспособљавање ученика за заштиту оперативних система и рачунарсих мрежа 

 
 
ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТА   
 
M.Stamp:  Information Security, Principles and Practice 
A.J.Menezеs и остали:  Principles of Applied Cryptography 
Плескоњић Драган и остали: Сигурност рачунарскх система и мрежа 
Bruce Schneier: Applied Cryptography 
 
 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА 
 
 

1. Рачунарске мреже и комуникације 
2. Интернет технологије и сервиси 
3. Информациони системи 
4.   Web програмирање 



ЦИЉЕВИ, ИСХОДИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ ПРЕДМЕТА 
 
Разред: четврти 
Годишњи фонд часова: 62 (теорија) + 31 (лабораторијске вежбе) = 93 

Модул ЦИЉ 
ИСХОДИ  
По завршетку теме ученик 
ће бити у стању да : 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ МОДУЛА ПРЕПОРУЧЕНО УПУТСТВО 
ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

Основи 
криптологије 

Упознавање ученика са  
криптологијом као 
научном основом за 
заштиту информација 
Упознавање ученика са 
криптографским 
механизмима 
упознавање ученика са 
методама криптоанализе 
Упознавање ученика са 
инфраструктуром јавних 
кључева 
Упознавање ученика са 
хеш функцијама и 
њиховом применом 

 
објасни основне 
криптолошке појмове и 
њихов значај и улогу у 
заштити информација 
објасни и примени основне 
криптографске механизме  
обајсни и примени основне 
криптоаналитичке методе  
објасни значај 
инфраструктуре јавних 
кључева у заштити 
информација 
користи инфраструктуру 
јавних кључева у циљу 
заштите информација 
објасни значај примене хеш 
функција у пракси 

Историјат и значај криптологије 
(криптографија, криптоанализа, 
стеганографија) 
Основни појмови: , податак, информација, 
шифра, кључ, шифровање, дешифровање. 
Јавни и приватни кључ. Сигурност 
криптосистема, Керкхофови принципи. 
Криптоанализа (претрага свих могућности, 
статистичка анализа, линеарне шифре, ...) 
Класична криптографија( транспозиционе 
шифре, шифре замене, кодне књиге,one-time 
pad,Hill-ова шифра Vigener-ова шифра ... )  
Симетрична криптографија, секвенцијалне 
шифре 
 Симетрична криптографија, Блоковске шифре, 
режими рада блоковских шифара 
DES, 3DES, AES, IDEA, BlowFish, TEA 
Модуларна аритметика 
Асиметрична криптографија -Криптографија са 
јавним кључевима (тајност, интегритет, 
непорецивост) 
Алгоритми за шифровање јавним кључем 
(RSA, Diffie-Hellman) 
Инфраструктура јавних кључева, 
сертификациона тела 
Дигитални сертификат, структура дигиталног 
сертификата 
Употреба инфраструктуре јавних кључева за 
заштиту информационих система 
Хеш функције, Крипто-хеш функције и њихова 
примена 

На почетку теме ученике упознати 
са циљевима и исходима наставе / 
учења, планом рада и начинима 
оцењивања. 
 
Облици наставе 
Модул се реализује кроз следеће 
облике наставе: 
Теоријска настава (16 часова) 
Лабораторијске вежбе (8 часова) 
 
Место реализације наставе 
Вежбе реализовати у кабинету са 
рачунарима при чему свако од 
ученика треба да има рачунар за 
рад. 
За демонстрацију   криптографских 
алгоритама користити  неки од 
бесплатних алата (нпр. CrypTool 
http://www.cryptool.org/index.php/en/
download-topmenu-63.html ) 
Препоруке за реализацију наставе 
Садржај предмета се реализује кроз 
теоријску наставу и методе активно 
орјенитисане наставе 
Адекватна припрема часа у сарадњи 
са ПП службом 
Припрема дидактичког материјала 
за реализацију часа теорије и часа 
вежби 
Оцењивање

 

http://www.cryptool.org/index.php/en/download-topmenu-63.html
http://www.cryptool.org/index.php/en/download-topmenu-63.html


 
 
 
 

Вредновање остварености исхода 
вршити кроз: 
праћење остварености исхода 
тестове знања 
тестове практичних вештина 
 

Контрола 
приступа 

упознавање ученика са 
методама 
аутентификације 
упознавање ученика са 
листама за контролу 
приступа 
 

објасни методе 
аутентификације и њихов 
значај 
објасни ауторизацију и 
права приступа 
објасни начине контроле 
приступа 
објасни методе контроле 
приступа мрежи и 
имплементира их у пракси 
 

појам аутентификације 
методе аутентификације (лозинке, кључеви, 
биометријска аутентификација) 
квалитет лозинки, врсте напада на лозинке, 
разбијање лозинки 
биометријске методе идентификације и  
аутентификације (отисак прста, потпис, 
препознавање лица, препознавање говора,... ), 
принципи, технологија 
вишефакторска аутентификација 
појам ауторизације и права приступа 
 листе контроле приступа, листе додељених 
права  
модели сигурности, степен тајности и 
одобрења 
скривени канали комуникације 
 

На почетку теме ученике упознати 
са циљевима и исходима наставе / 
учења, планом рада и начинима 
оцењивања. 
Облици наставе 
Модул се реализује кроз следеће 
облике наставе: 
Теоријска настава (8 часова) 
Лабораторијске вежбе (4 часова) 
Место реализације наставе 
Вежбе реализовати у кабинету са 
рачунарима при чему свако од 
ученика треба да има рачунар за 
рад. 
Препоруке за реализацију наставе 
Садржај предмета се реализује кроз 
теоријску наставу и методе активно 
оријенитисане наставе  
 

Сигурност 
рачунарских 
мрежа 

упознавање ученика са 
основним принцима 
мрежне безбедности 

објасни факторе ризика по 
мрежну безбедност 
објасни рад мрежне 
баријере и начине 
коришћења 
објасни различите нападе 
на инфраструктуру и 
предложи мере превенције 
и заштите 
објасни нападе на бежичне 
и мобилне мреже 

фактори безбедности рачунарске мреже 
мрежна баријера, контролне тачке, филтрирање 
пакета 
реализација мрежне баријере(хардвер, софтвер) 
мрежне баријере без успостављања стања и са 
успостављањем стања 
proxy сервиси  
демилитаризована зона 
напади усмерени на мрежну инфраструктуру и 
мере превенције и заштите 
скенирање портова, прислушкивање мрежног 
саобраћаја 
лажирање IP адресе 
неовлашћен приступ мрежним уређајима 

Облици наставе 
Модул се реализује кроз следеће 
облике наставе: 
Теоријска настава (14 часова) 
Лабораторијске вежбе (7 часова) 
Место реализације наставе 
Вежбе реализовати у кабинету са 
рачунарима при чему свако од 
ученика треба да има рачунар за 
рад. 
Пожељно је да у лаб. постоји рутер 
(или више њих) на коме се може 
конфигурисати мрежна баријера 
 На вежбама демонстрирати 

 



компромитујуће електромагнетно зрачење 
бежичне мреже и заштита бежичних мрежа 
напади на бежичне мреже 
war-driving 
напад понављањем иницијализационог вектора 
 

подешавања мрежних баријера, као 
и методе напада на мрежу. 
Демонстрирати на примеру 
бежичних мрежа разбијање WEP 
кључева (Aircrack ili neki drugi alat)  
да би ученици схватили све 
слабости тог вида заштите бежичне 
мреже. 
 

Сигурност 
оперативних 
система 

упознавање ученика са 
сигурносним аспектима 
оперативних система  

објасни сигурносне 
механизме које поседује  
о.с. и њихове  начине 
употребе 

Аутентификација и ауторизација 
Контрола приступа ресурсима оперативног 
система 
Алокација ресурса 
Дељење ресурса и заштита дељених ресурса 
злонамеран софтвер (тројански коњ, црви, 
вируси, задња врата,... ) 

Облици наставе 
Модул се реализује кроз следеће 
облике наставе: 
Теоријска настава (8 часова) 
Лабораторијске вежбе (4 часова) 
Место реализације наставе 
Вежбе реализовати у кабинету са 
рачунарима при чему свако од 
ученика треба да има рачунар за 
рад. 
Демонстрирати ученицима на 
вежбама врсте малициозног 
софтвера и њихово дејство на о.с. 

Сигурност 
софтвера/апл
икација/инф
ормационих 
система 

упознавање ученика са 
врстама напада на 
информационе системе 
упознавање ученика са 
мерама превенције 
одговарајућих напада 

објасни врсте напада на 
информациони систем 
објасни нападе на и.с. 
објасни начине превенције 
напада на информационе 
системе 

врсте напада  
напади  на апликације и методе превенције 
напади везани за аутентификацију (Brute Force, 
Недовољна аутентификација, Недовољна 
заштита корисничке лозинке) 
напади везани за ауторизацију ( нагађање броја 
сесије, недовољна контрола трајања сесије, 
нагађање броја сесије) 
напади на клијентску страну (убацивање 
непостојећег садржаја, извршавање нападачког 
кода) 
напади везани за извршавање наредби (SQL 
Injection, SSI Injection, Format String напади) 
откривање поверљивих информација 
(откривање пречица, листање директоријума, 
предвиђање локације ресурса) 
логички напади (злоупотреба 

На почетку теме ученике упознати 
са циљевима и исходима наставе / 
учења, планом рада и начинима 
оцењивања. 
Облици наставе 
Модул се реализује кроз следеће 
облике наставе: 
Теоријска настава (10 часова) 
Лабораторијске вежбе (5 часова) 
 
Место реализације наставе 
Вежбе реализовати у кабинету са 
рачунарима при чему свако од 
ученика треба да има рачунар за 
рад. 
Демонстрирати на вежбама 
изабране врсте напада на 

 



 

функционалности, ускраћивање услуге (DoS), 
дистрибуирано ускраћивање услуге (DDoS)) 
етичко хакерисање 
 

апликације и демонстрирати како 
неки пропусти у програмирању 
утичу на безбедност апликација. 
Демонстрирати алате за разбијање 
лозинки (npr. John the Ripper, 
L0phtCrack) у циљу упознавања 
ученика са слабостима тог вида 
заштите. 

Детекцијa и 
превенција 
напада  

упознавање ученика са 
методама детекције 
напада 
упознавање ученика са 
методама превенције 
напада 

Објасни функционисање 
система за детекцију 
напада  
Објасни функционисање 
система за превенцију 
напада 

Систем за детекцију напада-архитектура 
система  
Детекције потписа 
Детекција аномалија 
Системи за превенцију напада 
Засновани на контроли садржаја 
Засновани на контроли протока 
 

На почетку теме ученике упознати 
са циљевима и исходима наставе / 
учења, планом рада и начинима 
оцењивања. 
Облици наставе 
Модул се реализује кроз следеће 
облике наставе: 
Теоријска настава (6 часова) 
Лабораторијске вежбе (3 часова) 
Место реализације наставе 
Вежбе реализовати у кабинету са 
рачунарима при чему свако од 
ученика треба да има рачунар за 
рад. 
 

 



Назив предмета:  Базе података (изборни) 
Годишњи фонд: 62 часа 
Разред: Четврти 
Циљеви предмета: Оспособљавање ученика за овбављање основних радњи администрирања SQL Servera као што су креирање корисничких 

налога и рола, имплементирање сигурносних механизама, backup и опоравак базе. 
 Усвајање основних знања о оптимизацији перформанси као и аутоматизацији процеса надгледања и одржавања базе. 
 Оспособљавање ученика за креирање SQL Server апликација. 
 Развијање способности ученика за напредно коришћење упитног језика Т-SQL. 
 Усвајање основа за даље стицање знања и усавршавање. 
 

ТЕМА ЦИЉЕВИ 
ИСХОДИ 

По завешетку теме ученик ће 
бити у стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ ПО 
ТЕМАМА 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 
ПРОГРАМА 

Администра
ција SQL 
server-a 
 

Упознавање 
ученика са 
начинима 
конфигурисања, 
администрације, 
праћења и 
оптимизације 
база података. 
 
Овладавање 
техинкама 
очувања  
сигурности 
података.  
 

• инсталира и конфигурише 
SQL Server 

• управља фајловима базе 
података 

• управља сигурношћу и 
правима приступа бази 

• прави резервне копије и 
врши поновно иницирање 
претходно сачуваних 
копија 

• прави послове за 
аутоматску 
администрацију 

• пребацује податке у и 
изван SQL Servera 

• размењује податке између 
SQL Server инстанци 

 

• Шта је SQL server 
• Инсталација SQL server-а 
• Алати SQL Server система 
• Конфигурација, управљање и 

администрација компонената унутар 
SQL Server-а 

• SQL Server Management Studio  
• Server Configuration Manager 
• Објекти унутар SQL Server 2008 базе 

података 
• Сигурност базе података, корисници и 

улоге 
• Пријављивање корисника на базу 
• Додељивање дозвола корисницима 
• Шеме (schemas) и организација 

корисника и објеката унутар базе 
• Рутине за аутоматску администрацију 
• backup података и oпоравак базе 
• Реплицирање података 
• Надгледање и оптимизирање рада  
• Увоз и извоз података 

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 31 седмица = 
62 часа) 
 
Подела одељења на групе: 
Одељење се дели на групе 
приликом реализације вежби. 
 
Место реализације наставе: 
Вежбе се реализују у кабинету 
за информатику.  
 
Препоруке за реализацију 



Програмира
ње SQL 
server-a 
 

Оспособљавање 
ученика за рад 
са напредним 
функцијама SQL 
Servera.  
 
Овладавање 
вештинама 
програмирања 
Microsoft SQL 
Servera. 

• креира SQL Server базу 
података 

• креира табеле и користи 
типове података 

• креира и оптимизира 
индексе 

• примени интегритет 
података користећи 
ограничења 

• користи окидаче 
• примени погледе 
• примени процедуре које се 

смештају на серверу 
• примени функције 
• примени и управља кодом 

у базама података 
• врши анализу и 

оптимизацију упита 
• управља трансакцијама и 

катанцима 
• користи XML у MSSQL 

серверу 

• Упитни језик TRANSACT-SQL 
• Дизајнирање SQL Server базе података 
• Типови података и рад са њима  
• Табеле 
• Ограничења и референцијални 

интегритет 
• Индекси 
• Погледи 
• Кориснички дефинисане функције 
• Ускладиштене процедуре  
• Окидачи  
• Скрипте  
• Анализа упита 
• Оптимизација упита 
• Трансакције и закључавање 
• Дистрибуирани упити и трансакције 
• Интеграција XML-а у SQL Server 

наставе: 
За обуку користити: Мicrosoft 
SQL Server 2008 Express 
Edition  
 
Оцењивање: 
Вредновање остварености 
исхода вршити кроз: 
Праћење остварености исхода. 
Тестове знања. 
Тестове практичних вештина. 
 
Оквирни број часова по 
темама: 
Администрација SQL server-a  
30 часова 
Програмирање SQL server-a  
32 часова 

 
ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТА 
Robert Vieira: SQL Server 2005 Програмирање, CET, 2006. 
Michael Lee, Gentry Bieker: SQL Server 2008 Мајстор, Компјутер библиотека  
Sikha Saha Bagui: Научите SQL на SQL серверу 2005, Компјутер библиотека 
Литература са интернета. 
 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
Информациони системи и базе података 
ОО Програмирање 
Web програмирање 



 
НАЗИВ ПРЕДМЕТА: 

ПОСЛОВНE КОМУНИКАЦИЈE 
 
ЦИЉЕВИ ПРЕДМЕТА: 

 
• Упознавање ученика са појмом и врстама комуникације 
• Оспособљавање за превазилажење конфликтних ситуација 
• Овладавање основама пословне културе 
• Овладавање знањима и вештинама пословне комуникације 
• Oспособљавање 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 орјентација на праксу 

 
ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТА: 
 

1. Етика и пословне комуникације, Жарко Павић, Београд 2011 
2. Пословна етика и комуницирање, Милан Миљевић, Београд 2010 
3. Пословно комуницирање и преговарање, Гордана Добријевић, Београд 2011 
4. Сајтови: www.biznisvodic.net, www.poslovanja.net, www.biznis-akademija.com, www.link-elearning.com  

 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА 

1. Предузетнишво 

2. Српски језик и књижевност 
3. Страни језик 
4. Социологија 
5. Етика 

 

 

http://www.biznisvodic.net/
http://www.poslovanja.net/
http://www.biznis-akademija.com/
http://www.link-elearning.com/


ЦИЉЕВИ, ИСХОДИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ ПРЕДМЕТА 
 
Разред: Трећи 
Годишњи фонд часова: 70 часова 

ТЕМА ЦИЉ 
ИСХОДИ  

По завршетку теме ученик ће бити у стању да 
: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ ПО 
ТЕМАМА 

ПРЕПОРУЧЕНО 
УПУТСТВО 

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ 
ПРОГРАМА 

 
Појам, врсте и 
баријере у 
комуникацији 
 
 

• Упознавање 
ученика са 
појмом и врстама 
комуникације 

 
• Оспособљавање 
ученика за 
превазилажење 
конфликтних 
ситуација 

• Објасни појам и функције 
комуникације 

• Препозна различите врсте 
комуникације 

• Објасни разлику између 
друштвене, приватне и пословне 
комуникације 

• Објасни разлику између вербалне 
и невербалне комуникације 

• Демонстрира различите врсте 
невербалне комуникације 

• Препозна могуће баријере у 
комуникацији 

• Примени различите методе 
решавања конфликтних ситуација 

 

• Појам, чиниоци и функције 
комуникације 

• Модели комуникације – 
„рани“ модел, математички 
модел, Њукомов модел 
симетрије 

• Врсте комуникације – усмена 
и писмена комуникација, 
вербална и невербална 
комуникација, интерна и 
екстерна пословна 
комуникација 

• Могуће баријере у 
комуникацији – социо – 
културолошке, психолошке, 
организационе 

• Превазилажење конфликтних 
ситуација у комуникацији 

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

• Облици наставе 
• Предмет се реализује 

кроз следеће облике 
наставе: 

• Теорија (70 часова) 

• 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 орјенитисане 

 
 
 
 
 
 
Пословна култура 
(бонтон) 
 
 
 
 

• Упознавање 
ученика са 
правилима 
пословног 
бонтона 
 

• 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 

• Правила пословног 
понашања (пословни 
бонтон) 

• Аспекти пословног бонтона 
(представљање, упознавање, 
комуницирање) 

• Норме понашања (навике, 
обичаји, конвеције, 
протокол) 

• Пословни састанак 
(разговор) 

 



 
 
 
 
 

предузећу или конкретној 
ситуацији 

• Разуме специфичности лепог 
понашања других културних 
средина 

• Формална и неформална 
интерна комуникација 

• Културолошке разлике у 
међународном пословном 
комуницирању 

наставе 
• Користити препоручену 

литературу 
• 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 

 
• Оцењивање 
• Вредновање 

остварености исхода 
вршити кроз: 
1. праћење 

остварености 
исхода 

2. тестове знања 
3. тестове практичних 

вештина 
 
Оквирни број часова по 
темама: 
• Појам, врсте и баријере 

у комуникацији 12 

 
Пословно 
представљање и 
тржишно 
комуницирање 
 
 

• Упознавање 
ученика са 
основним 
механизмима 
тржишног 
представљања 

 
• Оспособљавање 
ученика за 
коришћење 
презентационих 
вештина 

• Објасни механизме тржишног 
комуницирања 

• Користи поједине механизме 
тржишног комуницирања 

• Влада начелима понашања и 
организације на јавним наступима 
и представљањима 

• Примењује визуелна средства у 
комуникацији 

• Предузме активности које 
доприносе изградњи и попраљању 
сопственог имиџа 

• Користи вештине и технике 
презентације 

• Механизми тржишног 
комуницирања 

• Медијско оглашавање, 
односи с јавношћу, 
публицитет, економска 
пропаганда 

• Правила понашања на 
јавним наступима, 
представљањима, 
конференцијама за штампу 

• Визуелна средства у 
комуникацији 

• Имиџ као део комуникације 
• Преговарачке вештине 
• Презентационе вештине 
• Писање и држање 

презентације 

 
Средства 
комуникације 
 
 

• Упознавање 
ученика са 
значајем 
информационих 
техлогија у 
комуникацији 

 
• Оспособљавање 
ученика за 
успешно 
обављање 
телефонског 
разговора и 
правилно 
састављање e-
mail порука 

• Разликује намену и користи 
техничка средства комуникације 

• Припреми се за успешно 
обављање телефонског разговора, 
прими и остави поруку преко 
телефона 

• Изради и пошаље телефакс поруку 
• Састави e-mail поруке различитих 

намена 
• Користи средства web 

комуникације 
• Попуни програмирану 

документацију 

• Техничка и технолошка 
подршка обављању 
пословне комуникације 
(телефон, телефакс, рачунар, 
штампач, скенер) 

• Упућивање и пријем 
телефонског позива – 
симулација 

• Интернет у пословној 
комуникацији (e-mail, 
форум, чет, социјалне 
мреже) 

• Правила за писање и 
коришћење e-mail порука 

 



 

 
Писана пословна 
комуникација 
(кореспонденција) 

• Упознавање 
ученика са 
начелима, 
стилом и 
типовима писане 
пословне 
комуникације 

 
• Оспособљавање 
ученика за 
самосталну 
пословну 
кореспонденцију 

• 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 

• Начела и задаци пословне 
кореспонденције 

• Типови пословне 
кореспонденције 

• Пословни језик и стил 
• Врсте пословних писама 
• Елементи и форма 

пословног писма 
• Самостална израда 

пословног писма 
• Посебне врсте писане 

пословне комуникације 
(молба, препорука, 
записник, извештај) 

часова 
• Пословна култура 

(бонтон) 10 часова 
• Пословно 

представљање и 
тржишно 
комуницирање 12 
часова 

• Средства комуникације 
12 часова 

• Писана пословна 
комуникација 
(кореспонденција) 14 
часова 

• Комуникација и 
кореспонденција у вези 
са запошљавањем 10 
часова 

 
Комуникација и 
кореспондеција у 
вези са 
запошљавањем 
 
 

• Оспособљавање 
ученика за 
активно тражење 
посла 
(запошљавање и 
самозапошљавањ
е) 

• 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 

• Радна биографија (СV) 
• Пропратно писмо 
• Пријава на оглас или 

конкурс 
• Уговор о раду 
• Интервју са послодавцем 
• Самостална израда СV-ја и 

пропратног писма 
• Симулација разговора за 

посао 
 



Назив предмета:  Примењена електроника (изборни) 
Годишњи фонд: 70 часова 
Разред: Трећи 
Циљеви предмета: Стицање знања о дискретним електронским елементима, њиховим карактеристикама и примени у електронским колима, 

анализа и синтеза линеарних, импулсних и интегрисаних електронских склопова који се налазе у свакодневном окружењу. 
 

ТЕМА ЦИЉЕВИ ИСХОДИ 
По завешетку теме ученик ће бити у стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ 
ПО ТЕМАМА 

НАЧИН 
ОСТВАРИВАЊА 
ПРОГРАМА 

Извори 
напајања 

Усвајање знања 
о изворима 
напајања и 
њиховој 
примени 
 
Линеарни 
извори 
напајања 
 
Прекидачки  
извори 
напајања 

• наведе поделу извора напајања; 
• објасни принцип рада линеарног извора напајања 
• објасни принцип рада пулуталасног усмерача са 

повратном (замајном) диодом; 
• објасни принцип рада пуноталасног усмерача; 
• објасни принцип рада усмерача са 

трансформатором са средњом тачком; 
• објасни принцип рада Грецовог усмерача без 

кондензатора и са њим и нацрта таласне облике 
напона; 

• објасни улогу филтера; 
• објасни принцип рада индуктивног и сложеног 

ЛЦ филтра; 
• објасни улогу стабилизатора напајања; 
• објасни принцип рада стабилизанора напајања; 
• објасни принцип рада прекидачког  извора 

напајања; 
• објасни улогу улазног испављачког степена, 

инверторског степена, излазног исправљачког 
степена и регулације код прекидачког  извора 
напајања; 

• објасни принцип рада прекидацког спуштача 
напона; 

• објасни принцип рада прекидачког подизача 
напона; 

• подела извора напајања; 
• принцип рада линеарног 

извора напајања; 
• пулуталасни усмерач са 

повратном (замајном) 
диодом; 

• пуноталасни усмерач; 
• усмерач са 

трансформатором са 
средњом тачком; 

• Грецов усмерач; 
• индуктивни филтер; 
• ЛЦ  филтер; 
• стабилизатори; 
• прекидачки  извори 

напајања; 
• прекидачки спуштач напона; 
• прекидачки подизач напона; 
• прекидачки обрач напона; 
• флај бек конвертер; 
• ћуков конвертер; 

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 35 
седмица = 70 часова) 
 
Подела одељења на 
групе: 
Одељење се дели на 
групе приликом 
реализације вежби. 
 
Место реализације 
наставе: 
Вежбе се реализују у 
лабораторији.  
 



• објасни принцип рада прекидачког обртача  
напона; 

• објасни принцип рада флај-бек конвертора; 
• објасни принцип рада ћуковог конвертора; 
• објасни улогу 
•  карактеристичних величина у функцији улазног 

напона код стабилизатора напона. 

Препоруке за 
реализацију 
наставе: 
 
Оцењивање: 
Вредновање 
остварености исхода 
вршити кроз: 
Праћење 
остварености исхода. 
Тестове знања. 
Тестове практичних 
вештина. 
 
Оквирни број 
часова по темама: 
Извори напајања 10 
часова 
Дијагностика 
електронских кола 
10 часова 
Појачавачи 10 
часова 
Осцилатори 10 
часова 
Радио и телевизија  
10 часова  
Примена логичких 
кола 10 часова 
Микроконтролери 
10 часова 

Дијагностика 
електронских 
кола 

Примена 
основних 
метода за 
решавање 
проблема који 
настају у 
електронским 
колима 
 
Правилно 
коришћење 
опреме за 
отклањање 
кварова 
 
Одређивање 
нивоа грешке у 
електронским 
колима 
 
Тестирање 
електронских 
компоненти и 
њихова замена 

• изврше визуелну контролу електронског кола; 
• провери исправност извора напајања 

електронског кола; 
• проверава стања у који се меже наћи електронско 

коло; 
• тестира компоненте појединачно; 
• изврши замену неисправних компоненти; 
• изврши калибрацију компоненти; 
• правилно користи опрему за отклањање кварова; 
• правилно користи осцилоскоп; 
• правилно користи сигнал генератор; 
• правилно користи спектрум аналајзер; 
• правилно користи мерач фреквеције; 
• изврши испитивање електронског кола у раду; 
• измери сигнале у одређеним тачкама у 

електроском колу у току рада; 
• изврши симулацију улазних сигнала; 
• изврши праћење сигнала кроз електрично коло; 
• тестира поједине компоненете (отпорници, 

кондензатори, калемови, трансформатори, диоде, 
транзистори, интегрисана кола); 

• усвоји безбедоносна правила која се примењују 
приликом тестирања. 

• методе решавања проблема; 
• визуелна контрола; 
• контрола извора напајања; 
• опрема за отклањање квара; 
• примена осцилоскопа; 
• примена генератора сигнала; 
• примена спектрум аналајзера; 
• примена мерача фреквенције; 
• избор тачака за тестирање 

електронског кола; 
• коришћење спољашњег 

извора сигнала у појединим 
тачка електронског кола; 

• праћење сигнала кроз 
електронско коло; 

• тестирање појединих 
компоненти; 

• безбедност човека приликом 
дијагностике електронских 
кола; 

Појачавачи Усвајање знања 
о појачавачима 
и њиховој 

• нацрта и  објасни принцип рада извора напајања 
појачавача; 

• Извори напајања појачавача 
• Струја сатурације 



примени 
 
Снимање 
карактеристика 
појачавача и 
провера 
њиховог рада у 
циљу њиховог 
бољег 
разумевања и 
стицања 
практичних 
искустава 

• објасни појам струје сатурације; 
• нацрта електричну шему појачавача са 

заједничким емитором, објасни улогу елемената 
појачавача и нацрта радну праву и радну тачку; 

• наведе узроке нестабилности радне тачке и 
објасни како се врши стабилизација радне тачке; 

• наведе и објасни разлоге настанка дисторзије код 
појачавача; 

• објасни како се врши стабилизација напонског 
појачавача; 

• објасни принцип повратне спреге код појачавача; 
• објасни и наведе карактеристике позитивне и 

негативне повратне спреге; 
• објасни једначину повратне спреге; 
• објасни појам импедансе и ускалђивање 

импедансе код појачавача; 
• објасни и израчуна напонско појачање 

појачавача; 
• објасни и израчуна појачање снаге појачавача; 
• нацрта и објасни улогу емитер фоловера код 

појачавача; 
• нацрта и објасни улогу сорс фоловера код 

појачавача; 
• препозна и објасни класе појачавача; 
• објасни степен искоришћења појачавача; 
• објасни појам кросовер дистрозије; 
• примени стечено знање из појачавача на 

дијагностику кварова. 

• Појачавач са заједничким 
емитором.  

• Радна права и радна тачка 
• Узроци нестабилности радне 

тачке и њена стабилизација 
• Изрази за појачање струје, 

напона и снаге, улазне и 
излазне отпорности  

• Дисторзија код појачавача 
• Стабилизација напонског 

појачавача 
• Повратна спрега 
• Позитивна повратна спрега 
• Негативна повратна спрега 
• Једначина поврате спреге 
• Уклађвање импедансе код 

појачавача 
• Напонско појачање 

појачавача  
• Појачање снаге појачавача  
• Емитер фоловер 
• Сорс фоловер 
• Класе појачавача 
• Степен искоришћења 

појачавача 
• Кросовер дистрозија 
• Дијагностика кварова од 

појачавача 



Осцилатори Упознавање 
ученика са 
принципом 
рада 
осцилатора и 
њиховом 
применом 

• објасни делове осцилатора; 
• објасни улогу појачавача; 
• објасни улогу мреже која одеђује фреквецију; 
• објасни улогу повратне спреге; 
• објасни принцип рада ЛЦ осцилатора; 
• објасни принцип рада РЦ осцилатора; 
• објасни принцип рада кварца и осцилатора са 

кварцом; 
• објасни принцип рада вејн бриџ осцилатора; 
• објасни принцип рада колпиц осцилатора; 
• објасни принцип рада хартли осцилатора; 
• објасни принцип рада амстронг осцилатора; 
• објасни принцип рада клап осцилатора; 
• објасни примену осцилатора у радио 

предајницима; 
• објасни примену осцилатора у радио 

пријемницима; 
• објасни примену осцилатора у ТВ техници; 
• објасни примену осцилатора код генератора 

сигнала; 

• Делови осцилатора, 
појачавач, мрежа која 
одређује фреквецију, 
провратна спрега 

• ЛЦ осцилатор 
• РЦ осцилатор 
• Особине кварца 
• Осцилатори са кварцом 
• Осилаторна кола: Вејн бриџ, 

Колпиц, Хартли, Армстронг 
Клап 

• Примена осцилатора у радио 
предајницима 

• Примена осцилатора у радио 
пријемницима 

• Примена осцилатора у ТВ 
техници 

• Примена осцилатора код 
генератора сигнала. 

Радио и 
телевизија 

Усвајање 
основних 
знања о радио 
и телевизији 

• објасни приципе трансмисије сигнала; 
• дефинишеи и објасни амплитудску модулацију; 
• дефинишеи и објасни фреквецијску модулацију; 
• објасни појам таласне ширине (банд вит); 
• објасни појам бочног појаса (сајд банд); 
• објасни појам површинског таласа (сурфејс вејв); 
• објасни појам рефлектрујућег таласа (скај вејв); 
• објасни појам директног  таласа(спејс вејв); 
• наведе и објасни делове радио предајника; 
• објасни степен за генерисање осцилација радне 

фреквенције; 
• објасни степен за појачавање високофреквентне 

(ВФ) снаге; 

• Трансмисија сигнала 
• Aмплитудскa модулацијa 
• Фреквецијска модулација 
• Таласна ширина (банд вит) 
• Бочни појас (сајд банд) 
• Површински талас (сурфејс 

вејв) 
• Рефлектрујући  талас (скај 

вејв) 
• Директни  талас (спејс вејв) 
• Делови радио предајника 
• Степен за генерисање 

осцилација радне 



• објасни модулациони степен (модулатор); 
• објасни антенски систем; 
• наведе и објасни делове радио пријемника; 
• објасни принцип рада кристалног радио 

пријемника; 
• објасни принцип рада директног пријемника 
• објасни принцип рада суперакцијског 

пријемника; 
• објасни принцип рада суперхетеродинског 

пријемника; 
• објасни принцип рада телевизијске камере; 
• објасни разлику између монохроматске  колор 

камере; 
• објасни принцип скениранја  и генерисања 

сиглала који одговара слици која се обрађује; 
• објасни принцип рада преноса ТВ сигнала; 
• објасни блок шему монохроматског и колор ТВ 

пријемника. 

фреквенције 
• Степен за појачавање 

високофреквентне (ВФ) снаге 
• Модулациони степен 

(модулатор) 
• Антенски систем 
• Делови радио пријемника 
• Принцип рада кристалног 

радио пријемника 
• Принцип рада директног 

пријемника 
• Принцип рада супер- 

акцијског пријемника 
• Принцип рада 

суперхетеродинског 
пријемника 

• Телевизијске камере 
• Процес скенирања 
• Генерисање сигнала који 

представља слику 
• Пренос ТВ сигнала 
• Монохроматски и колор ТВ 

пријемник. 



Примена 
логичких 
кола 

Проширивање  
знања о 
логичким  
колима 
реализацији 
логичко-
прекидачким 
мрежама и 
њиховој 
примени 

• наведе и објасни врсте електронских сабирача; 
• нацрта и објасни принцип рада полусабирача; 
• нацрта и објасни принцип рада потпуног 

сабирача; 
• нацрта и објасни принцип рада вишебитног 

серијског сабирача; 
• нацрта и објасни принцип рада паралелног 

сабирача; 
• нацрта и објасни принцип рада моностабилног 

мултивибратора; 
• нацрта и објасни принцип рада бистабилног 

мултивибратора; 
• нацрта и објасни принцип рада астабилног 

мултивибратора; 
• наведе неколико примена мултивибратора; 
• нацрта и објасни принцип рада бинарног бројача; 
• нацрта и објасни принцип рада померачког 

(шифт) регистра; 
• нацрта и објасни принцип рада тајмера. 

• Електронски сабирачи 
• Полусабирач 
• Потпуни сабирач 
• Вишебитни серијски сабирач 
• Паралелни сабирач 
• Моностабилни 

мултивибратор 
• Бистабилни мултивибратор 
• Астабилни мултивибратор 
• Примена мултивибратора 
• Бинарни бројач 
• Померачки (шифт) регистар 
• Тајмер. 

 

Микро-
контролери 

Усвајање 
основних 
знања о микро-
контролерима, 
пратећим 
електронским 
колима и 
њиховој 
примени 

• нацрта и објасни блок шему микроконтролера; 
• објасни улогу акумулатора; 
• наведе и објасни регистре микроконтролера; 
• објасни прицип рада управљачке логике; 
• објасни принцип рада декодера инструкција; 
• објасни принцип рада тајмера и бројача; 
• објасни принцип рада улазно излазних портова; 
• објасни принцип рада температурних сензора и 

повезивање са микроконтролером; 
• објасни принцип рада оптичких сензора и 

повезивање са микроконтролером; 
• објасни принцип рада сензора притиска и 

повезивање са микроконтролером; 
• објасни принцип рада контактних сензора и 

повезивање са микроконтролером; 

• Блок шема микроконтролера 
• Акумулатор 
• Регистри 
• Управљачка јединица 
• Декодер инструкција 
• Тајмери и бројачи 
• Портови  
• Температурни сензор 
• Оптички сензор 
• Сензор притиска 
• Контактни сензори 
• Индуктивни сензор 
• Дисплеј 
• Управљање једносмерним 



• објасни принцип рада индуктивних сензора и 
повезивање са микроконтролером; 

• објасни принцип рада дисплеја и повезивање са 
микроконтролером; 

• објасни управљање једносмерним моторима и 
повезивање са микроконтролером; 

• објасни управљање корачним моторима и 
повезивање са микроконтролером; 

• представи и објасни дијаграм управљања, улаз, 
обрада, одлучивање и излаз; 

• објасни примену микроконтролера у рачунарима, 
калкулаторима, касама, бензиским станицама, 
семафорима, паркинг простору итд. 

моторима 
• Управљање корачним 

моторима 
• Дијаграм управљања 
• Примена микроконтролера 

 

 
ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТА 
Ратко Опачић: Електроника 1, Завод за издавање уџбеника, Београд, 1997 
Ратко Опачић: Електроника 2, Завод за издавање уџбеника, Београд, 1997 
Топаловић: Дигитална електроника за III разред електротехничке школе, Завод за издавање уџбеника, Београд, 1996 
 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
Основе електротехнике 
Електроника 
 



Назив предмета:  РАЧУНАРИ У СИСТЕМИМА УПРАВЉАЊА 

Образовни профил: Електротехничар информационих технологија 
Статус предмета: Изборни 
Разред:   Четврти 
Фонд часова:  31+31 годишње, 1+1 седмично 

Циљеви предмета: 
• 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 

Препоручена литература: 
• Србијанка Турајлић, Рачунари у системима управљања, ISBN 86-17-13006-7 

Корелација са другим предметима: 
• Физика 
• Математика 
• Електроника 
• Рачунарске мреже и комуникације 

 
ЦИЉЕВИ, ИСХОДИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈ ПРЕДМЕТА ПО ТЕМАМА 
 

TEMA ЦИЉЕВИ ИСХОДИ 
Ученик ће бити у стању да: ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈ 

ПРЕПОРУЧЕНИ НАЧИН 
ОСТВАРИВАЊА 
ПРОГРАМА 

Основе управљања и 
система управљања 

• Усвајање основних знања о 
управљању, системима и 
елементима система 
управљања 

• Усвајање основних знања о 
процесу производње 
непосредном управљању и 
надзору 
 

• Разликује типове аутоматског 
управљања 

• Препозна улазне и излазни 
сигнал датог система 
континуалног управљања 

• Препозна циљ управљања 
датог система континуалног 
управљања 

• Препозна улоге елемената 

• Појам управљања и 
аутоматизације 

• Општа структура система 
управљања 

• Примери сензора и 
извршних елемената 

• Типови аутоматског 
управљања. 

•  Примери секвенцијалног 

• На почетку теме ученике 
упознати са циљевима и 
исходима наставе / учења, 
планом рада и начином 
оцењивања 
 
Облици наставе 

• Теоретска настава (31 час) 
• Лабораторијске вежбе (31 

 



 датог система континуалног 
управљања 

• Разуме појам и типове 
процеса производње као и 
основне функције надзора 

 
 

 
 

управљања 
• Класификација система 

континуалног управљања 
• Општа структура система 

континуалног управљања 
• Пример система аутоматске 

регулације 
• Пример сервомеханизма 
• Појам и управљање 

процесом производње 

час) 
 
Место реализације наставе 

• Теоретска настава у 
учионици 

• Лабораторијске вежбе у 
лабораторијама за 
аутоматику, 
микроконтролере и PLC 
 
 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 
 
Оцењивање 

• Вредновање остварености 
исхода вршити кроз: 

• праћење остварености 
исхода 

• тестове знања 
• тестове практичних вештина 

 
Оквирни број часова по 
темама 

• Основе управљања и 
система управљања: 8+6 

• Рачунари у системима 
непосредног управљања и 
надзора: 3+0 

Рачунари у 
системима 
непосредног 
управљања и надзора

• Усвајање основних знања о 
микрорачунарима као 
саставним деловима система 
непосредног управљања 

• Усвајање основних знања о 
архитектури савременог 
система управљања 
 

• Познаје основне 
карактеристике 
микрорачунара у системима 
управљања 

• Разуме разлику између 
рачунара опште намене и 
микрорачунара у системима 
управљања 

• Разуме принцип 
дистрибуираног рачунарског 
управљања 

• Историјски развој 
архитектуре система за 
управљање и надзор 

• Систем дистрибуираног 
рачунарског управљања 

• Основне карактеристике 
микрорачунара у системима 
управљања 
 

Програмабилни 
логички контролери 
(PLC)  

• Усвајање основних знања о 
модулима, конфигурисању 
хардвера, повезивању са У/И 
уређајима и начину рада PLC-а

• Оспособљавање за 
имплементацију једноставних 
корисничких програма за PLC 

• Разуме намену, 
конфигурације и начин рада 
PLC-а 

• Зна да опише модуле основне 
конфигурације PLC-а 

• Повеже PLC са У/И уређајима 
•  Програмира PLC користећи 

основни сет наредби језика 
лествичастих дијаграма 

• Појам, намена и минимална 
конфигурација PLC-а 

• Дискретни У/И модули 
• Аналогни У/И модули 
• Повезивање У/И модула са 

У/И уређајима 
• Процесорски модул 
• Режими рада PLC-а и начин 

извршавања корисничког 
програма 

• Структура меморије 
података 

• Додељивање речи меморије 
података физичким улазима 
и излазима 

• Појам и намена PLC-
програмера 

 



 

• Општа структура језика 
лествичастих дијаграма 

• Општа структура наредбе 
• Улазне и излазне наредбе 
• Наредбе тајмера и бројача 
• Наредбе за поређење и 

пренос података 
• Математичке наредбе 
• Проширење PLC-а 
• Пројектовање управљачког 

система 

• Програмабилни логички 
контролери (PLC): 10+14 

• Систем за надзорно 
управљање и аквизицију 
података (SCADA): 3+6 

• Технике комуникације у 
системима управљања: 8+4 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Систем за надзорно 
управљање и 
аквизицију података 
(SCADA) 

• Усвајање основних знања о 
функцијама, елементима и 
пројектовању система SCADA 

• Оспособљавање за израду 
једноставне SCADA 
апликације 

• Разуме појам и зна да наведе 
основне функције SCADA-е 

•  Наведе и опише основне 
елементе SCADA-е 

• Изради једноставну SCADA 
апликацију  

• Појам и функције SCADA-е
• Елементи SCADA-е 
• Пројектовање SCADA-е 

Технике 
комуникације у 
системима 
управљања 

• Усвајање основних знања о 
индустријским рачунарским 
мрежама кроз примену већ 
усвојених знања о 
информационим мрежама 
опште намене 

• Усвајање основних знања о 
индустријским магистралама 

• Усвајање основних знања о 
примени GSM мреже за 
комуникацију у рачунарским 
управљачким системима 

• Оспособљавање за 
реализацију једноставне 
функције сигнализације и 
контроле путем GSM мреже   

• Разуме организацију размене 
података унутар производног 
предузећа 

• Разуме разлику између 
индустријских рачунарских 
мрежа и информационих 
рачунарских мрежа опште 
намене 

• Зна да наведе главне 
стандардне процесне 
магистрале, њихове особине и 
области примене 

• Разуме принцип везивања 
уређаја на индустријске 
магистрале 

• Реализује једноставне 
функције сигнализације и 
контроле преко GSM мреже 

• Нивои комуникација у 
производним предузећу 

• Индустријске рачунарске 
мреже 

• Индустријске магистрале 
• Комуникација у процесу 

стандардним струјним 
сигналима 

• Процесне магистрале 
• HART протокол 
• Повезивање PLC-ева у 

мрежу 
• Бежична комуникација 

преко GSM-мреже 
  

 



 
НАЗИВ ПРЕДМЕТА: 

СОФТВЕРСКИ МУЛТИМЕДИЈАЛНИ АЛАТИ  
 
ЦИЉЕВИ ПРЕДМЕТА: 

 
• Стицање основних знања о софтверским алатима за креирање анимација 
• Оспособљавање за креирање анимација 
• Стицање основних знања о софтверским алатима за обраду видео сигнала 
• Оспособљавање за монтирање видео материјала 
 
 
 
ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТА: 
 

1. Jeff Sengstack, Premiere Pro - Naučite za 24 časa, 2004, ISBN broj: 86-7310-290-8 
2. Jeff Schell, Premiere Pro 2 - Praktične vežbe, ISBN broj: 978-86-7310-358-7 
3. Jeff Sengstack, Premiere 6.5 - Naučite za 24 časa, ISBN broj: 86-7310-216-2 

 
 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА  
 

• Рачунарска графика и мултимедија 
• Веб дизајн 

 
 

 



 

ЦИЉЕВИ, ИСХОДИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ ПРЕДМЕТА 
 

Разред: трећи 
Годишњи фонд часова: 70 часова 

ТЕМА ЦИЉ ИСХОДИ  
По завршетку теме ученик ће бити у стању да : 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ ПО 
ТЕМАМА 

ПРЕПОРУЧЕНО 
УПУТСТВО 

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ 
ПРОГРАМА 

Креирање 
анимација 

• Стицање основних 

знања о софтверским 

алатима за креирање 

анимација 

• Оспособљавање за 

креирање анимација 

•  Наведе софтверске алате за креирање 

анимација 

• Подешава радни простор  и користи опције 

алата  

• Креира једноставне анимације – фрејм по 

фрејм 

• Убацује звук и видео материјал у 

анимацију 

• Креира интерактивне анимације 

• Разликује излазне формате анимација` 

 
 

• Подешавање радног простора 

• Палета са алаткама 

• Временска оса (time line) 

• Фрејм (Frame) 

• Слојеви у анимацији 

• Рад са објектном графиком 

• Рад са симболима.  

• Библиотека симбола 

• Креирање једноставних анимација 

• Програмирање; типови података и 

променљиве,  

• Оператори,  

• Функције,  

• Објекти 

• Догађаји инстанци 

• Убацивање звука и видео материјала у 

анимацију 

• Креирање интерактивних анимација 

• Излазни формати  

 
 

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

• Облици наставе 
• Предмет се реализује 

кроз следеће облике 
наставе: 

• Лабораторијске 
вежбе (70 часова) 

• Место реализације 
наставе 

• Вежбе реализовати у 
кабинету са 
рачунарима при чему 
свако од ученика 
треба имати рачунар 
за рад. 

• Препоруке за 
реализацију наставе 

 
• Садржај предмета се 

реализује кроз 
методе активно 
орјенитисане наставе 

• Адекватна припрема 



 

Обрада видео 
сигнала 

• Стицање основних 

знања о софтверским 

алатима за обраду 

видео сигнала 

• Оспособљавање за 

монтирање видео 

материјала 

 

 
• Наведе софтверске алате за обраду видео 

записа 

• Подешава радни простор и користи опције 

алата 

• Користи софтверске алате за обраду видео 

садржаја 

• Монтира видео садржај 

• Убацује титлове и шпице у видео 

материјал 

• Разликује излазне формате видео записа 

• Разликује стандарде за компресију видео 

записа 

 

 

• Формати видео записа 

• Стандарди у компресији видео записа 

• Радно окружење софтверског алата 

• Израда секценци 

• Основе монтирања 

• Прелази  

• Монтажа видео записа (кадар по кадар, 

угњеждене секвенце, вишеструке секвенце) 

• Специјални ефекти 

• Титлови и  шпице 

• Убацивање звука у видео материјал 

• Конвертовање видео формата различитих 

записа 

• Снимање видео записа у одговарајућем 

формату 

 

часа у сарадњи са 
педагошко – 
психолошком 
службом 

• Припрема 
дидактичког 
материјала за 
реализацију часа 

 
• Оцењивање 
• Вредновање 

остварености исхода 
вршити кроз: 

1. праћење 
остварености исхода 

2. тестове знања 
3. тестове практичних 

вештина 
 
Оквирни број часова 
по темама: 
• Креирање анимација 

– 34 часа 
• Обрада видео 

сигнала – 36 часова 
 



 
Назив предмета:  Управљање пројектима  

Годишњи фонд: 62 часа 

Разред: четврти (изборни предмет) 

Циљеви предмета: Развијање свести ученика о значају примене управљања пројектима у пословању. 
 Упознавање ученика са структуром и основним компонентама управљања пројектом. 
 Упознавање ученика са процесима за управљање пројектима . 
 Упознавање ученика са различитим облицима управљања пројектима . 
 Оспособљавање ученика за примену алата и техника при управљању  пројектима . 
 
 

ЦИЉЕВИ, ИСХОДИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ ПРЕДМЕТА ПО РАЗРЕДИМА    
 
Разред: Четврти 
Годишњи фонд часова: 62  

ТЕМА ЦИЉЕВИ 
ИСХОДИ  

По завршетку теме ученик ће бити у 
стању да : 

ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ  ПО ТЕМАМА 

НАЧИН 
ОСТВАРИВАЊА 
ПРОГРАМА 

 
 
Дефинициј
а основних 
појмова 
 
 
 

• Усвајање 
основних 
знања о 
појму 
управљања 
пројектима 

• Дефинише појам пројекта и 
управљање пројектом 

• Објасни животни циклус и фазе 
пројекта 

• Дефинише однос пројекта и операције 
• Наведе утицаје организације на 

управљање пројектом 
 

• Пројекат и управљање 
пројектом – основни 
појмови 

• Животни циклус 
пројекта. Фазе пројекта 

• Однос пројеката и 
операција. Интересне 
групе. Утицаји 
организације на 
управљање пројектом 

 

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

 
Облици наставе 
 
Предмет се реализује 

 



Процеси за 
управљањ
е 
пројектим
а 
 
 
 

• Усвајање 
основних 
знања о 
процесима 
за 
управљање 
пројектима 
 

• Наведе основне процесе за управљање 
пројектима 

• Објасни улогу и наведе основне 
компоненте процеса за покретање 

• Објасни улогу и наведе основне 
компоненте процеса за планирање 

• Објасни улогу и наведе основне 
компоненте процеса за извршење 

• Објасни улогу и наведе основне 
компоненте процеса за надзор и 
контролу 

• Објасни улогу и наведе основне 
компоненте процеса за завршавање 

 

• Процеси за покретање 
• Процеси за планирање 
• Процеси за извршење 
• Процеси за надзор и 

контролу 
• Процеси за завршавање 

 

кроз следеће облике 
наставе: 
Теоријска настава (2 
часа x 31 седмица = 62 
часа) 
 
Укупно: 62 часа 
 
Место реализације 
наставе 
 
Теоријска настава се 
реализује у учионици, 
или у рачунарском 
кабинету у школи. 
 
Препоруке за 
реализацију наставе 

 
• Садржај предмета се 

реализује кроз методе 
активно орјенитисане 
наставе 

• Припрема 
дидактичког 
материјала за 
реализацију часа. 

• При изради  
пројектног задатка 
(прорачуна), ученике 
поделити на тимове и  
користити  Microsoft 

Управљањ
е 
интеграциј
ом 
пројекта 
 
 
 

• Усвајање 
основних 
знања о 
управљању   
интеграцијо
м пројекта 

• Оспособљав
ање ученика 
за избор 
одговарајући
х улаза, 
алата и 
техника, и 
излаза 
неопходних 
за 
реализацију 
управљања 

• Објасни развој плана управљања 
пројектом 

• Наведе неопходне кораке за 
управљање извршењем пројекта  

• Објасни принцип  надзора и контроле 
рада на пројекту 

• Објасни извођење интегрисане 
контроле промена 

• Објасни  завршавање пројекта 
• Објасни и наведе улазе, алате и 

технике, и излазе за сваку фазу 
пројекта 

• Развој плана 
управљања пројектом 

• Усмеравање и 
управљање извршењем 
пројекта 

• Надзор и контрола рада 
на пројекту 

• Извођење интегрисане 
контроле промена 

• Завршавање пројекта 
 

 



интеграцијо
м пројекта  

 

Project 2003 или 
новији. 

 
 
 
Оцењивање 
 
Вредновање 
остварености исхода 
вршити кроз: 
• праћење 

остварености исхода 
• тестове знања 
• релизацију прорачуна 

битних параметара, 
код управљања 
пројектом 

 
 
Оквирни број часова 
по темама: 

ДЕФИНИЦИЈА 
ОСНОВНИХ ПОЈМОВА (4) 
 
 
 
ПРОЦЕСИ ЗА 
УПРАВЉАЊЕ 
ПРОЈЕКТИМА (8) 
 
 
 

Управљањ
е обимом 
пројекта 
 
 

• Усвајање 
основних 
знања о 
принципима 
управљања 
обимом 
пројекта 

• Оспособљав
ање ученика 
за 
структурира
ње пројекта 
WBS(Work 
Breakdown 
Structure) 
техником 

• Дефинише појмове за прикупљање 
захтева и одређивање обима пројекта 

• Наведе улазе, алате и технике, и излазе 
које карактеришу управљање обимом 
пројекта 

• Објасни принцип провере обима 
• Објасни принцип контроле обима 
• Учествује (као део тима) у креирању 

WBS-a 

• Прикупљање захтева 
• Дефинисање обима 
• Креирање WBS-a 
• Провера обима 
• Контрола обима 

 

Управљањ
е временом 
на 
пројекту 
 
 
 

• Усвајање 
основних 
знања о 
принципима 
и моделима 
управљања 
временом на 
пројекту 

• Оспособљав
ање ученика 
за 
реализацију 
прорачуна 

• Дефинише активности пројекта 
• Реализује прорачун ресурса  
• Реализује прорачун трајања 

активности (као део тима) 
• Објасни развој терминског плана 
• Објасни  контролу терминског плана 
 

• Дефинисање 
активности 

• Слагање активности 
• Прорачун ресурса 

активности 
• Прорачун трајања 

активности 
• Развој терминског 

плана 
• Контрола терминског 

плана 
 

 



управљања 
временом 

 
УПРАВЉАЊЕ 
ИНТЕГРАЦИЈОМ 
ПРОЈЕКТА (8) 
 
УПРАВЉАЊЕ ОБИМОМ 
ПРОЈЕКТА (8) 
 
УПРАВЉАЊЕ 
ВРЕМЕНОМ НА 
ПРОЈЕКТУ (8) 
 
УПРАВЉАЊЕ 
ТРОШКОВИМА И 
КВАЛИТЕТОМ 
ПРОЈЕКТА (8) 
 
УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ 
РЕСУРСИМА И 
КОМУНИКАЦИЈАМА НА 
ПРОЈЕКТУ (8) 
 
 УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ 
ПРОЈЕКТА  И 
НАБАВКАМА ЗА 
ПРОЈЕКАТ (10) 
 

Управљањ
е 
трошкови
ма и 
квалитето
м пројекта 
 
 

• Усвајање 
основних 
знања о 
принципима 
и моделима 
управљања 
трошковима 
и 
квалитетом 
пројекта 

• Оспособљав
ање ученика 
за 
реализацију 
прорачуна 
трошкова 
пројекта 

• Наведе неопходне активности везане 
за управљање трошковима пројекта 

• Наведе и објасни алате и технике који 
се користе при управљању 
трошковима пројекта 

• Учествује (као део тима) у прорачуну 
трошкова пројекта 

• Дефинише појам планирања квалитета 
• Наведе  захтеве неопходне за квалитет 
• Објасни  извођење и улогу контроле 

квалитета 

• Процена трошкова 
• Одређивање буџета 
• Контрола трошкова 
• Планирање квалитета 
• Обезбеђење захтева 

квалитета 
 

Управљањ
е људским 
ресурсима 
и   
комуникац
и-јама на 
пројекту 
 

• Усвајање 
основних 
знања о 
принципима 
и моделима 
управљања 
људским 
ресурсима и 
комуникациј
ама на 
пројекту 

• Оспособљав

• Дефинише појам управљања људским 
ресурсима 

• Наведе улазе, алате и технике, и излазе 
неопходне у овој фази 

• Објасни матрицу и хистограм ресурса 
• Учествује (као део тима) у развоју 

плана људских ресурса  
• Дефинише појам управљања 

комуникацијама на пројекту 
• Објасни принцип идентификовања 

интересних група 
• Објасни принцип планирања 

• Израда и развој плана 
људских ресурса 

• Окупљање и развој 
пројектног тима и  
управљање  пројектним 
тимом 

• Идентификовање 
интересних група и 
планирање комуникација 

• Дистрибуција информација 
• Управљање очекивањима 

интересних група 

 



ање ученика 
за примену 
алата и 
техника при 
управљању 
ресурсима и 
комуникациј
ама на 
пројекту 

комуникација 
• Објасни принцип дистрибуције 

информација 
• Објасни управљање очекивањима 

интересних група 
• Дефинише изештавање о реализацији 

• Извештавање о реализацији 
 
 

Управљањ
е ризиком 
пројекта и  
набавкама 
за пројекат

• Усвајање 
основних 
знања о 
принципима 
и моделима 
управљања 
ризиком 
пројекта и 
набавкама за 
пројекат 

 

• Дефинише појам планирања 
управљања ризицима 

• Објасни принцип идентификовања 
ризика 

• Објасни принцип извођења 
квалитативне анализе ризика 

• Објасни принцип извођења 
квантитативне анализе ризика 

• Објасни како се планира реакција на 
ризике 

• Наведе шта је неопходно за надзор и 
контролу ризика 

• Објасни појам планирања набавке 
• Објасни појам спровођења набавке 
• Објасни процесуирање набавки 
• Наведе улазе, алате и технике, и излазе 

неопходне у овој фази 
• Учествује (као део тима) у развоју 

плана набавки за пројекат 
 
 

• Планирање управљања 
ризицима 

• Идентификовање 
ризика 

• Извођење квалитативне 
и квантитативне 
анализе ризика 

• Планирање реакције на 
ризике. Надзор и 
контрола ризика 

• Планирање и 
спровођење набавке 

• Процесуирање и 
завршавање набавки 
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