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1. Српски језик и књижњвност 3   111    

2. Енглески језик 2   74    

3. Историја 2   74    

4. Ликовна уметност 1   37    

5. Физичко васпитање 2   74    

6. Математика 4   148    

7. Физика 2   74    

8. Биологија 2   74    

9. Механика 2   74    

10. Машински елементи 2   74    

11. Електротехника и електроника 2   74    

12. Мотори СУС 2   74 111   

13. Практична настава   6   222  

14. Грађанско васпитање 1   37    

15. Верска настава 1   37    

16.         
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Предмет  
Српски језик и 
књижевност  

Недељни 
фонд 

часова  
3  

Годишњи 
фонд 

часова  
111  

 Просветни гласник:  Број :  11  Година :  2013.  

Начин 
реализације  

Настава се изводи у учионици са свим ученицима. Од наставних средстава 
користе се: читанка, граматика, а у зависности од наставне јединице и 
књижевно дело и књижевне критике. Ученици добијају задатак да прочитају 
књижевно дело  

 или одломак из читанке, а затим се кроз дискусију и уз помоћ наставника врши 
анализа прочитаног текста и заједнички долази до потребних објашњења и 
закључака. Градиво из граматике се углавном обнавља, а затим и проверава 
на примерима из обрађених књижевних дела. Током године врши се корелација 
са садржајем других наставних предмета.  
Оцењивање ученика врши се на основу усмених и писаних одговора ученика, 
активности на часу, читања лектире, на основу домаћих и писмених задатака.  
Ученици у току школске године имају четири писмена задатка.   

  

Циљеви и задаци наставног предмета   
Циљ наставе срског језика и књижевности јесте проширивање и продубљивање знања о српском 
језику, унапређење језичке и функционалне писмености, проширивање и продубљивање знања о 
српској и светској књижевности, развијање љубави према књизи и читању, оспособљавање за 
интерпретацију уметничких текстова, упознавање репрезентативних дела српске и опште 
књижевности, проширивање и продубљивање књижевних знања и читалачких вештина, образовање 
и васпитање ученика као слободне, креативне и културне личности, критичког ума и оплемењеног 
језика и укуса.  
Настава језика (знање о језику, способност служења језиком и васпитна улога наставе језика). Ученици 
треба да: овладају знањима о срском књижевном језику, стекну вештина и способност његовог 
коришћења у општењу са другима, у писменом и усменом изражавању, поштују матерњи језик, негују 
српски језик, традицију и културу српског народа, унапређују културу језичког општења у складу са 
поштовањем културне, језичке, верске и расне равноправности.  
У оквиру наставе књижевности ученици треба да усвоје књижевна знања, развијају читалачке 
вештине, упознају репрезентативна дела српске књижевне баштине, њихове ауторе, усвоје 
хуманистичке ставове, уверења и ситем вредности, оспособе се за поуздано морално расуђивање, 
опредељивање за добро и осуду насилништва и нечовештва, одбацивање свих видова агресивног и 
асоцијалног понашања, развију врлине разборитости и равнотеже и мудрости.  
  

I - ТЕМА: РАЦИОНАЛИЗАМ И ПРОСВЕТИТЕЉСТВО  Време: септембар  

Наставнe јединице  Начин реализације  

Рационализам и просветитељство у Европи, 
културне и просветитељске идеје у српским 
крајевима, Захарије Орфелин и Гаврил 
Ст.Венцловић, Живот и дело Доситеја 
Обрадовића, „Живот и прикљученија“ и 
„Писмо Харалампију“, Јован Стерија Поповић 
„Тврдица“.  

Обнављање књижевних праваца обрађених у 
првом разреду. Ученици се упознају са 
карактеристикама рационализма и 
просветитељства, са новинама које је тај покрет 
донео; са посебним освртом на књижевни рад 
Доситеја Обрадовића, на његово књижевно дело и 
утицај који је извршио на наш народ.  

Методе рада  монолошка, дијалошка, текстуална  

Облици рада  фронтални, индивидуални  

Ресурси  читанка, књижевна дела и књижевне критике  
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Инструменти  дискусија, усмени одговори, изражајно читање  

Начин праћења  питања ученика, процењивање активности ученика  

ОС по нивоима  2.СЈК.1.2.1. -1.2.9.  2.СЈК.2.2.11-2.2.9.  2.СЈК.3.2.1. -3.2.9.  

  

II - ТЕМА: РОМАНТИЗАМ  
Време: октобар, новембар, 
децембар, јануар, фебруар  

Наставнe јединице  Начин реализације  

Романтизам у Европи и код нас. В.Иго „Предговор 
Кромвелу“, А.С.Пушких „Цигани“ и „Евгеније Оњегин“,  
Ш.Петефи „Слобода света“, Х.Хајне „Лорелај“, 
В.С.Караџић, П.П.Његош „Горски вијенац“, Б.Радичевић 
„Ђачки растанак“ и „Кад млидија умрети“, Ђура Јакшић 
„На Липару“ и „Орао“, Ј.Ј.Змај „Ђулићи“ и „Ђулићи 
увеоци“ и „Јутутунска народна химна“. Л.Костић „Међу 
јавом и мед сном“, „Santa Maria della Salute“, 
И.Мажуранић „Смрт Смаил аге Ченгића“, Ф.Прешерн 
„Сонетни венац“ , А.Шеноа „Сељачка буна“.  

Уочавање разлика између рационализма 
и романтизма, однос према традицији и 
просветитељству, одлике стила и 
жанрова, развој лирике, драме и 
мешовитих облика.  

Методе рада  монолошка, дијалошка, текстуална  

Облици рада  фронтални, индивидуални  

Ресурси  читанка, књижевна дела и књижевне критике  

 

Инструменти  дискусија, усмени одговори ученика, изражајно читање  

Начин праћења  питања ученика, процењивање активности ученика  

ОС по нивоима  2.СЈК.1.2.1. -1.2.9.  2.СЈК.2.2.1. -2.2.9.  2.СЈК.3.2.1. -3.2.9.  

  

III - ТЕМА: РЕАЛИЗАМ  Време: март, април, мај, јун  

Наставнe јединице  Начин реализације  

Реализам у Европи и код нас, Оноре де Балзак 
„Чича Горио“, Н.В.Гогољ „Ревизор“, Ги де 
Мопасан  
„Два пријатеља“, Ј.Игњатовић „Вечити 
младожења“, М.Глишић „Глава шећера“,  
Л.Лазаревић „Ветар“, Р.Домановић „Данга“, 
С.Сремац „Зона Замфирова“, Б.Нушић 
„Народни посланик“, С.Матавуљ „Поварета“, 
В.Илић „Грм, сиво, суморно небо“, Тибуло, 
С.С.Крајнчевић  
„Мојсије“, Ј.Керсник „Сељакова смрт“,   

Уочавање разлика између романтизма и реализма. 
Поетика реализма: однос према стварности, 
ослонац на позитивистичку слику света, обележја 
књижевних ликова  
(мотивисаност, типичност, индивидуалност, и 
реалистичност стила).  Сходно плану и програму 
рада ученици читају књижевна дела или одломке 
које интерпретирају усмено и у домаћим задацима.  

Методе рада  монолошка, дијалошка, текстуална  

Облици рада  фронтални, индивидуални  

Ресурси  читанка, књижевна дела и књижевне критике  



СССС:  СССССССС СССССССС СССССССС СССССС – ССССС СССССС 

СССССССС СССС:  ССССССССС С СССССС СССССС                            4 

 

Инструменти  усмени одговори, изражајно читање, дискусија  

Начин праћења  питања ученика, процењивање активности ученика  

ОС по нивоима  2.CJK.1.2.1.-1.2.9.  2.СЈК.2.2.1.-2.2.9.  2.СЈК.3.2.1. -3.2.9.  

  

IV - ТЕМА: ЛЕКТИРА  
Време: новембар, децембар, 
март  

Наставнe јединице  Начин реализације  

Л.Н.Толстој „Ана Карењина“ и „Рат и мир“, 
и И.Андрић „Мост на Жепи“ и друге 
приповетке, Д.Михаиловић „Кад су цветале 
тикве“,  
М.Миланковић „Кроз васиону и векове“.  

Код часова домаће лектире ученици се упућују да код 
куће прочитају дела, да изврше њихову анализу, да 
окаректеришу ликове и да издвоје поруке. На 
часовима домаће лектире читају се одломци, говори 
се о ликовима и композицији дела, врши се детаљна 
анализа и говори се о биографијама самих писаца.  

Методе рада  монолошка, дијалошка, текстуална  

Облици рада  фронтални, индивидуални  

Ресурси  читанка, књижевна дела и књижевне критике  

 

Инструменти  усмени одговори, разговори, домаћи задаци  

Начин праћења  питања ученика, процењивање активности ученика  

ОС по нивоима  2.СЈК.1.2.1. -1.2.9.  2.СЈК.2.2.1.-2.2.9.  2.СЈК.3.2.1. -3.2.9.  

  

V - ТЕМА: ЈЕЗИК  Време: септембар, новембар  

Наставнe јединице  Начин реализације  

Књижевни језик: стандардизација 
(постанак и развој) књижевног 
језика и правописа 19. и 20. век. 
Функционални стилови. Основни 
принципи језичке културе. Језичка 
ситуација у Србији. Принципи 
језичке равноправности.  
Језичка толеранција.  

Ученици се упознају са стандардизацијом језика извршеном у 
19. и 20. веку. Од значаја је рад Вука Караџића, као и његових 
претходника Саве Мркаља и Доситеја Обрадовића. Вук је 
створио фонолошко писмо и фонетски правопис. Значајне 
године у борби за увођење народног језика су 1847. и 1850.  
На часовима језичке културе ученици обнављају и 
функционалне стилове и указује им се на принципе језичке 
равноправности и толеранције.   

Методе рада  монолошка, дијалошка, текстуална  

Облици рада  фронтални, индивидуални  

Ресурси  правопис МС, Речник језичких недоумица  

 

Инструменти  усмени одговори  

Начин праћења  питања ученика, процењивање активности ученика  

ОС по нивоима   2.СЈК.1.1.1.-1.1.6.  2.СЈК.2.1.1.-2.1.6.  2.СЈК.3.1.1.-3.1.5.  
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VI - ТЕМА: МОРФОЛОГИЈА (У УЖЕМ СМИСЛУ)  Време: јануар, фебруар, март  

Наставнe јединице  Начин реализације  

Врсте речи. Променљиве и непроменљиве речи. Именице 
(врсте, деклинација, падеж, број и род), придеви (род, број, 
падеж, вид, степен поређења), врсте придева и компарација. 
Заменице (промена, именичке заменице, личне, неличне), 
бројеви (главни и редни, врсте главних бројева: основни, 
збирни, бројне именице). Глаголи (непрелазни, прелазни и 
повратни). Подела глагова по виду, основно о коњугацији. 
Прилози-врсте. помоћне речи: састављено и растављено 
писање речи, правописни знаци, скраћенице, растављање 
речи на крају реда.  

Обнављање и проширивање већ 
стечених знања из области 
морфологије.   

Методе рада  монолошка, дијалошка, текстуална  

Облици рада  фронтални, индивидуални  

Ресурси  граматика  

 

Инструменти  усмени одговори, вежбе  

Начин праћења  питања ученика, процењивање активности ученика  

ОС по нивоима  2.СЈК.1.1.1.-1.1.6.  2.СЈК.2.1.1.-2.1.6.  2.СЈК.3.1.1.-3.1.5.  

  

VII - ТЕМА: ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ  
Време: октобар, децембар, 
март, мај  

Наставнe јединице  Начин реализације  

Правописне вежбе, писање бројева 
и одричних облика глагола. Писање 
скраћеница, писмени састави, 
израда плана писменог састава, 
усавршавање текста, писање 
побољшане верзије писменог 
састава и израда четири школска 
писмена задатка.  

По плану и програму предвиђена су четири писмена задатка. 
Теме за писмене задатке прилагођавају се ученицима. Током 
целе године развија се култура писменог и усменог 
изражавања кроз наставу књижевности и језика, преко 
домаћих задатака и усмених одговора. Ученици на 
предвиђеним часовима имају и правописне вежбе на основу 
које се утврђује стечено знање из правописа и разрешавају 
недоумице ученика.  

Методе рада  монолошка, дијалошка, текстуална  

Облици рада  фронтални, индивидуални  

Ресурси  правопис, граматика,читанка, вежбанке за писмене задатке  

 

Инструменти  усмени одговори, писмено изражавање, правописне вежбе  

Начин праћења  питања ученика, процењивање активности ученика  

ОС по нивоима  2.СЈК.1.3.1.-1.3.8.  2.СЈК.2.3.1.-2.3.6.  2.СЈК.3.3.1.-3.3.7.  
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ДОПУНСКА НАСТАВА:   

Допунска наства се организује за ученике који, из објективних разлога, у редовној настави не постижу 
задовољавајуће резултате или желе да имају боље оцене од тренутних у неком од 
програмскотематских подручја, или са ученицима који желе да унапреде постигнућа у одрђеној 
наставној области. Зависно од утврђених недостатака у знању ученика, као и узрока заостајања, 
формирају се одговарајуће групе с којима се организује допунски рад. Допунска настава је 
организована са једним часом недељно у договореном термину који највише одговара ученицима. 
Ученик је обавезан да остварује допунску наставу ако се процени да је то потребно.   

  

ДОДАТНА НАСТАВА:   

Додатна настава организује се за ученике који имају више афинитета према предмету и посебна 
интересовања за одређене области из језика и књижевности. Додатна настава омогућава да се од 
броја ангажованих ученика изабере неколико који су најбољи за такмичење.  

  

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:   

Припремна настава из предмета организује се на крају школске године за оне ученике који у току 
школске године нису постигли задовољавајуће резултате и који су упућени на поправни испит, као 
и за ванредне ученике. Припремна настава се реализује након завршетка редовне наставе на крају 
школске године, у обиму од најмање 10% од укупног годишњег броја часова из предмета.   
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Предмет  Енглески језик  
Недељни 

фонд 
часова  

2  
Годишњи 

фонд 
часова  

74  

 Просветни гласник:  Број:  11  Година:  2013.  

Начин 
реализације  

Обрада наставних јединица одвија се у учионици коришћењем уобичајених 
наставних средстава, а то су уџбеник, табла и креда.   
У току школске године, колико год је могуће, врши се корелација са осталим 
наставним садржајима односно предметима, а ученици се упознају и са 
стручним текстовим а на енглеском језику.  
Оцењивање ученика у току школске године врши се на основу усмених 
одговора, као и на основу решавања тестова и писмених задатака. Ученици 
раде два писмена задатка, по један у сваком полугођу.   

  

Циљеви и задаци наставног предмета   
Циљ наставе енглеског језика је стицање, проширивање и продубљивање знања и умења у свим 

језичким активностима, упознавање културног наслеђа створеног на датом страном језику и 
оспособљавање за даље образовање и самообразовање.  

Задаци наставе енглеског језика су да ученици:  
- усвоје говорни језик у оквиру нових 1000 речи и израза укључујући и терминологију значајну за 

дату струку, што у току осам година учења језика чини укупан фонд од око 2400 речи и израза 
продуктивно, а рецептивно и више;  

негују правилан изговор и интонацију уз обраћање посебне пажње на оне ритмичке и прозодијске 
схеме које су битне у усменом изражавању;  

разумеју говор (непосредно и путем медија) и спонтано се изражавају у оквиру теме из 
свакодневног живота и општих тема струке, уз исказивање личног става и расположења;  

овладају техником информативног читања, разумеју сложеније језичке структуре у тексту и 
упознају особености језика струке читањем текстова везаних за теме из области дате струке;  

даље савлађују основе ортографије ради коректног писменог изражавања у оквиру усвојене 
лексике и језичких;  

развијају разумевање писаног стручног текста, писање резимеа, налаза, извештаја и 
оспособљавају се за њихову усмену интерпретацију; стичу нова сазнања о карактеристикама 
земаља и народа чији језик уче, њиховог начина живота и обичаја;  

оспособљавају се за вођење разговора о нашој земљи, њеним природним лепотама, културним и 
историјским тековинама;  

шире своју општу културу, развијају међукултурну сарадњу и толеранцију и своје интелектуалне 
способности;  

оспособљавају се за даље образовање и самообразовање у области језика и струке коришћењем 
речника, лексикона и друге приручне литературе.  

  

I - ТЕМА: ПОРОДИЦА И ДРУШТВО  
 

Време: септембар  

Наставнe јединице  Начин реализације  

• Introductory lesson  
• Present Simple and Present Progressive 
(form and use); action and state verbs  

• Placement Test  
• The Great Chore Wars  
• Writing an e-mail to a friend  

Ученици се упознају са планом и програмом и раде 
иницијални тест. Прва тема, породица и друштво, 
позива ученике да се идентификују са 
материјалима који се обрађују, док се истовремено 
обнављају граматика и вокабулар обрађивани у 
претходним разредима.  

Методе рада  
дијалошка, монолошка, метода илустративних радова, метода демонстрације, 
метода писања, метода читања и рада на тексту  

Облици рада  фронтални, индивидуални, рад у паровима, групни  
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Ресурси  учионица, табла, креда, уџбеник  

 

Инструменти  усмени одговори, домаћи задаци, тестови, писмени задаци, пројекти  

Начин 
праћења  

систематско посматрање, процењивање, активност ученика, питања 
ученика  

ОС по нивоима  

2.СТ.1.1.1. – 
2.С.Т.1.1.4.  
2.С.Т.1.2.1. – 
2.С.Т.1.2.5. 2.С.Т.1.3.1. 
– 2.С.Т.1.3.7. 
2.С.Т.1.4.1. – 
2.С.Т.1.4.5.  
2.С.Т.1.5.1. – 
2.С.Т.1.5.6.  

2.СТ.2.1.1. – 
2.С.Т.2.1.4.  
2.С.Т.2.2.1. – 
2.С.Т.2.2.6. 
2.С.Т.2.3.1. – 
2.С.Т.2.3.7. 
2.С.Т.2.4.1. – 
2.С.Т.2.4.5.  
2.С.Т.2.5.1. – 
2.С.Т.2.5.5.  

2.СТ.3.1.1. – 2.С.Т.3.1.3.  
2.С.Т.3.2.1. – 2.С.Т.3.2.6. 
2.С.Т.3.3.1. – 2.С.Т.3.3.5. 
2.С.Т.3.4.1. – 2.С.Т.3.4.5.  

2.С.Т.3.5.1. – 2.С.Т.3.5.5.  

  

 

II - ТЕМА: ЖИВОТ МЛАДИХ  Време: октобар, новембар  

Наставнe јединице  Начин реализације  

• Past Simple and Past Progressive; would and used to 
for past habits  
• Irregular verbs in the past simple; Expressing past in 
English • Different backgrounds (recognizing factual and 
anecdotal texts)  
• Word formation (noun suffixes, negative adjective 
prefixes)  
• School life (listening exercises)  
• Schools in the past (preparing for the project)  
• Skills enhancement (Reading)  
• Schools in the past (project presentation)  
• Test check  Forming questions in English  
• Polite requests  

У оквиру ове теме обнављају се 
прошла глаголска времена, а посебна 
пажња посвећује се просто прошлом и 
трајно прошлом времену. Такође, 
ученици проширују знање о модалним 
глаголима који изражавају 
способности, дозволу и наредбе. 
Ученици развијају говорну вештину и 
раде на бољем разумевању текста 
бавећи се темама пријатењства и 
других односа.   

Методе рада  
дијалошка, монолошка, метода илустративних радова, метода демонстрације, 
метода писања, метода читања и рада на тексту  

Облици рада  фронтални, индивидуални, рад у паровима, групни  

Ресурси  учионица, табла, креда, уџбеник  

 

Инструменти  усмени одговори, домаћи задаци, тестови, писмени задаци, пројекти  

Начин 
праћења  

систематско посматрање, процењивање, активност ученика, питања 
ученика  

ОС по нивоима  

2.СТ.1.1.1. – 
2.С.Т.1.1.4.  
2.С.Т.1.2.1. – 
2.С.Т.1.2.5. 2.С.Т.1.3.1. 
– 2.С.Т.1.3.7. 
2.С.Т.1.4.1. – 
2.С.Т.1.4.5.  
2.С.Т.1.5.1. – 
2.С.Т.1.5.6.  

2.СТ.2.1.1. – 
2.С.Т.2.1.4.  
2.С.Т.2.2.1. – 
2.С.Т.2.2.6. 
2.С.Т.2.3.1. – 
2.С.Т.2.3.7. 
2.С.Т.2.4.1. – 
2.С.Т.2.4.5.  
2.С.Т.2.5.1. – 
2.С.Т.2.5.5.  

2.СТ.3.1.1. – 2.С.Т.3.1.3.  
2.С.Т.3.2.1. – 2.С.Т.3.2.6. 
2.С.Т.3.3.1. – 2.С.Т.3.3.5. 
2.С.Т.3.4.1. – 2.С.Т.3.4.5.  

2.С.Т.3.5.1. – 2.С.Т.3.5.5.  
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III - ТЕМА: КУЛТУРА И НАУКА  
 

Време: новембар, децембар  

Наставнe јединице  Начин реализације  

• Holidays  
• Present Perfect (form and use)  
• Present Perfect and Past Simple  
• Holidays  
• Are national holidays important for a country?  
(debate)  
• Skills enhancement (listening)  
• Preparation for the First Written Paper  
• The First Written Paper  
• The First Written Paper  
• Correction of the First Written Paper  
• The form and use of must, have to, be allowed 

to  
• Talking about rules  
• The form and use of should, ought to, had 

better  
• Talking about rules and giving advice  
• Revision and evaluation  

Ова тема фокусира се на славља, најпре она 
породична, а онда и на прославе празника. 
Такође, ученици се подстичу да размишљају 
о савременој технологији комуникације: од 
мобилних телефона до компјутерских мрежа. 
Нарочита пажња поклања се садашњем 
перфекту, чија се употреба упоређује са 
употребом прошлих времена са којима су 
ученици упознати. Ова тема надовезује се на 
претходну када су модални глаголи у питању, 
а обрађују се модали за изражавање обавезу, 
забрану или савет.   
Ученици раде први писмени задатак.   
  

Методе рада  
дијалошка, монолошка, метода илустративних радова, метода демонстрације, 
метода писања, метода читања и рада на тексту  

Облици рада  фронтални, индивидуални, рад у паровима, групни  

Ресурси  учионица, табла, креда, уџбеник  

 

Инструменти  усмени одговори, домаћи задаци, тестови, писмени задаци, пројекти  

Начин праћења  систематско посматрање, процењивање, активност ученика, питања 
ученика  

ОС по нивоима  

2.СТ.1.1.1. – 2.С.Т.1.1.4.  
2.С.Т.1.2.1. – 
2.С.Т.1.2.5. 2.С.Т.1.3.1. 
– 2.С.Т.1.3.7. 
2.С.Т.1.4.1. – 
2.С.Т.1.4.5.  
2.С.Т.1.5.1. – 
2.С.Т.1.5.6.  

2.СТ.2.1.1. – 
2.С.Т.2.1.4.  
2.С.Т.2.2.1. – 
2.С.Т.2.2.6. 
2.С.Т.2.3.1. – 
2.С.Т.2.3.7. 
2.С.Т.2.4.1. – 
2.С.Т.2.4.5.  
2.С.Т.2.5.1. – 
2.С.Т.2.5.5.  

2.СТ.3.1.1. – 2.С.Т.3.1.3.  
2.С.Т.3.2.1. – 2.С.Т.3.2.6. 
2.С.Т.3.3.1. – 2.С.Т.3.3.5. 
2.С.Т.3.4.1. – 2.С.Т.3.4.5.  

2.С.Т.3.5.1. – 2.С.Т.3.5.5.  

  

IV - ТЕМА: СПОРТ  Време: јануар, фебруар  

Наставнe јединице  Начин реализације  

• Present  Simple  and  Present 
 progressive  for expressing future  
• Expressing future in English  
• Are you on your way up?  
• Difference between British and American 
English  
• Cyber bullying (project preparation)  
• Cyber bullying  

Ученици обнавњају и проширују своје знање 
вокабулара везаног за спорт. Упознају се са 
различитим начинима изражавања 
будућности на енглеском језику. Ово је једна 
од захтевнијих граматичких партија, па јој се 
поклања нарочита пажња.   
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Методе рада  
дијалошка, монолошка, метода илустративних радова, метода демонстрације, 
метода писања, метода читања и рада на тексту  

Облици рада  фронтални, индивидуални, рад у паровима, групни  

Ресурси  учионица, табла, креда, уџбеник  

 

Инструменти  усмени одговори, домаћи задаци, тестови, писмени задаци, пројекти  

Начин 
праћења  

систематско посматрање, процењивање, активност ученика, питања 
ученика  

ОС по нивоима  

2.СТ.1.1.1. – 
2.С.Т.1.1.4.  
2.С.Т.1.2.1. – 
2.С.Т.1.2.5. 2.С.Т.1.3.1. 
– 2.С.Т.1.3.7. 
2.С.Т.1.4.1. – 
2.С.Т.1.4.5.  
2.С.Т.1.5.1. – 
2.С.Т.1.5.6.  

2.СТ.2.1.1. – 
2.С.Т.2.1.4.  
2.С.Т.2.2.1. – 
2.С.Т.2.2.6. 
2.С.Т.2.3.1. – 
2.С.Т.2.3.7. 
2.С.Т.2.4.1. – 
2.С.Т.2.4.5.  
2.С.Т.2.5.1. – 
2.С.Т.2.5.5.  

2.СТ.3.1.1. – 2.С.Т.3.1.3.  
2.С.Т.3.2.1. – 2.С.Т.3.2.6. 
2.С.Т.3.3.1. – 2.С.Т.3.3.5. 
2.С.Т.3.4.1. – 2.С.Т.3.4.5.  

2.С.Т.3.5.1. – 2.С.Т.3.5.5.  

   

V - ТЕМА: ПУТОВАЊА  Време: фебруар, април  

Наставнe јединице  Начин реализације  

• Past Simple and Past Perfect  
• Telling tales  
• The use of articles (definite, indefinite, zero)  
• Prepositions and phrasal verbs  
• Asking for and giving personal details  
• Comparison of adjectives, position and order of 
adjectives •  Describing a person using adjectives  
• Who wants to be rich and famous?  
• Male and female stereotypes  
• Comparing British and Serbian teenagers •  Writing an 
argumentative essay  
• Are you on your way up?  
• Evaluation  
• Test check  

Ученици се упознају са прошлим 
перфектом, као и временским 
прилозима који уз њега иду. 
Обнавља се члан и додају нове 
употребе. Обнавља се и вежба 
поређење придева.  

Методе рада  
дијалошка, монолошка, метода илустративних радова, метода демонстрације, 
метода писања, метода читања и рада на тексту  

Облици рада  фронтални, индивидуални, рад у паровима, групни  

Ресурси  учионица, табла, креда, уџбеник  

 

Инструменти  усмени одговори, домаћи задаци, тестови, писмени задаци, пројекти  

Начин 
праћења  

систематско посматрање, процењивање, активност ученика, питања 
ученика  

ОС по нивоима  

2.СТ.1.1.1. – 
2.С.Т.1.1.4.  
2.С.Т.1.2.1. – 
2.С.Т.1.2.5. 2.С.Т.1.3.1. 
– 2.С.Т.1.3.7. 
2.С.Т.1.4.1. – 
2.С.Т.1.4.5.  
2.С.Т.1.5.1. – 
2.С.Т.1.5.6.  

2.СТ.2.1.1. – 
2.С.Т.2.1.4.  
2.С.Т.2.2.1. – 
2.С.Т.2.2.6. 
2.С.Т.2.3.1. – 
2.С.Т.2.3.7. 
2.С.Т.2.4.1. – 
2.С.Т.2.4.5.  
2.С.Т.2.5.1. – 
2.С.Т.2.5.5.  

2.СТ.3.1.1. – 2.С.Т.3.1.3.  
2.С.Т.3.2.1. – 2.С.Т.3.2.6. 
2.С.Т.3.3.1. – 2.С.Т.3.3.5. 
2.С.Т.3.4.1. – 2.С.Т.3.4.5.  

2.С.Т.3.5.1. – 2.С.Т.3.5.5.  
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VI - ТЕМА: ПРИРОДА И ЊЕНО ОКРУЖЕЊЕ  Време: април, јун  

Наставнe јединице  Начин реализације  

• Past Simple and Present Simple Passive Voice  
• Passive structures (past, present, future)  
• Passive  
• Subject and object questions  
• Present Perfect and Present perfect Progressive  
• Present Perfect, Present Perfect Progressive, Past 
Simple  
• Preparation for the Second Written Paper  
• The Second Written Paper  
• The Second Written Paper  
• Correction of the Second Written Paper • Numbers, dates 
and time expressions  
• What’s wrong with history?  
• Pronouns  
• Are you on your way up? English language quiz •  Final 
evaluation  

Ученици се подстичу да говоре и 
пишу о заштити животне средине и 
волонтирању. Што се граматике 
тиче, највише пажње поклања се 
пасиву и обнављању садашњег 
перфекта. Ученици раде други 
писмени задатак.  

Методе рада  
дијалошка, монолошка, метода илустративних радова, метода демонстрације, 
метода писања, метода читања и рада на тексту  

Облици рада  фронтални, индивидуални, рад у паровима, групни  

Ресурси  учионица, табла, креда, уџбеник  

 

Инструменти  усмени одговори, домаћи задаци, тестови, писмени задаци, пројекти  

Начин 
праћења  

систематско посматрање, процењивање, активност ученика, питања 
ученика  

ОС по нивоима  

2.СТ.1.1.1. – 
2.С.Т.1.1.4.  
2.С.Т.1.2.1. – 
2.С.Т.1.2.5. 2.С.Т.1.3.1. 
– 2.С.Т.1.3.7. 
2.С.Т.1.4.1. – 
2.С.Т.1.4.5.  
2.С.Т.1.5.1. – 
2.С.Т.1.5.6.  

2.СТ.2.1.1. – 
2.С.Т.2.1.4.  
2.С.Т.2.2.1. – 
2.С.Т.2.2.6. 
2.С.Т.2.3.1. – 
2.С.Т.2.3.7. 
2.С.Т.2.4.1. – 
2.С.Т.2.4.5.  
2.С.Т.2.5.1. – 
2.С.Т.2.5.5.  

2.СТ.3.1.1. – 2.С.Т.3.1.3.  
2.С.Т.3.2.1. – 2.С.Т.3.2.6. 
2.С.Т.3.3.1. – 2.С.Т.3.3.5. 
2.С.Т.3.4.1. – 2.С.Т.3.4.5.  
2.С.Т.3.5.1. – 2.С.Т.3.5.5.  

 
 

  

VII - ТЕМА: СТРУЧНИ ТЕКСТОВИ  Време: током школске године  

Наставнe јединице  Начин реализације  

•  Technical texts 1 - 8  
Ученици се упознају са лакшим текстовим а из 
области струке.  

Методе рада  
дијалошка, монолошка, метода илустративних радова, метода демонстрације, 
метода писања, метода читања и рада на тексту  

Облици рада  фронтални, индивидуални, рад у паровима, групни  

Ресурси  учионица, табла, креда, уџбеник  
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Инструменти  усмени одговори, домаћи задаци, тестови, писмени задаци, пројекти  

Начин 
праћења  

систематско посматрање, процењивање, активност ученика, питања 
ученика  

ОС по нивоима  

2.СТ.1.1.1. – 
2.С.Т.1.1.4.  
2.С.Т.1.2.1. – 
2.С.Т.1.2.5. 2.С.Т.1.3.1. 
– 2.С.Т.1.3.7. 
2.С.Т.1.4.1. – 
2.С.Т.1.4.5.  
2.С.Т.1.5.1. – 
2.С.Т.1.5.6.  

2.СТ.2.1.1. – 
2.С.Т.2.1.4.  

2.С.Т.2.2.1. – 
2.С.Т.2.2.6. 

2.С.Т.2.3.1. – 
2.С.Т.2.3.7. 

2.С.Т.2.4.1. – 
2.С.Т.2.4.5.  

2.С.Т.2.5.1. – 
2.С.Т.2.5.5.  

2.СТ.3.1.1. – 2.С.Т.3.1.3.  
2.С.Т.3.2.1. – 2.С.Т.3.2.6. 
2.С.Т.3.3.1. – 2.С.Т.3.3.5. 
2.С.Т.3.4.1. – 2.С.Т.3.4.5.  

2.С.Т.3.5.1. – 2.С.Т.3.5.5.  

  

ДОПУНСКА НАСТАВА:   

Допунска настава намењена је ученицима који на редовној настави нису били у могућности да 
савладају градиво. Тој групи припадају ученици који, на пример, имају мањкаво предзнање, они за 
које се показало да нису савладали део градива, ученици са тешкоћама у учењу страних језика, 
итд.  Облик наставе је индивидуални рад. За допунски рад не постоји програм и овај рад се не 
оцењује. Допунска настава реализује се једном недељно у трајању од сат времена, у термину који 
највише одговара ученицима.   

  

ДОДАТНА НАСТАВА:   

Додатна настава организује се за ученике који на редовној настави показују изузетно занимање за предмет, 
и показују могућности које се могу додатно развити интензивним радом. За додатну наставу не постоји 
прописани програм, нити се он оцењује. Реализује се у трајању од једног сата једанпут недељно, у термину 
који највише одговара ученицима, током целе школске године или у договору са професором. Ученици се на 
овим часовима припремају и за такмичења, мада ово није основни циљ додатне наставе.   

  

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:   

Припремна настава из предмета организује се на крају школске године за оне ученике који у току 
школске године нису постигли задовољавајуће резултате и који су упућени на поправни испит, као 
и за ванредне ученике. Припремна настава се реализује након завршетка редовне наставе на крају 
школске године, у обиму од најмање 10% од укупног годишњег броја часова из предмета.   
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Предмет  Историја  
Недељни 

фонд 
часова  

2  
Годишњи 

фонд 
часова  

74  

 Просветни гласник:  Број :  11  Година :  2013.  

Начин 
реализације  

Приликом извођења наставе из предмета Историја користе се различити 
облици организованих активности ученика: индивидуални рад, рад у групи, 
радионице или домаћи задаци као сто су семинарски радови, презентације и 
групни пројекти. Да би ученик схватио догађаје из прошлости велику помоћ у 
томе може пружити употреба различитих историјских текстова, карата и други 
извори историјских  

 података (илустрације), обилажење културно историјских споменика и посете 
установама културе. Оцењивање ученика у току школске године врши се на 
основу усмених одговора, контролних вежби и праћењем залагања на часу).  

  

Циљеви и задаци наставног предмета   
Циљеви наставног премета Историја:   

Стицање образовања и развијање историјске свести  
разумевање историјских догађаја, појава и процеса  
унапређивање функционалних вештина и компетенција непходних за живот у свременом друштву 

Задаци наставног предмета Историја су да ученици:  
Стекну и прошире знања о наационалној и општој историји  
Поседују свест о повезаности појава из прошлости са појавамаиз садашњости  
Развијају истраживачки дух и критички однос према прошлости  
 

 

I - ТЕМА: СВЕТ У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ 19-ОГ И 
ПОЧЕТКОМ 20ОГ ВЕКА, СРБИЈА, ЦРНА ГОРА И 
ЊИХОВИ СУСЕДИ У ДРУГОЈ  
ПОЛОВИНИ 19-ОГ И ПОЧЕТКОМ 20-ОГ ВЕКА  

Време: септембар, октобар  

Наставнe јединице  Начин реализације  

Свет крајем 19-ог и почетком 20-ог века, Међународне кризе и 
империјалистички ратови, Друштвено-економске,привредне и 
културне прилике на крају 19-ог и почетком 20-ог века,  Србија 
од 1858. до 1878.године, Ослободилачки ратови; Србија од 
Берлинског конгреса до 1889.године, Формирање политичких 
странака, Владавина Александра Обреновића и Мајски преврат, 
Успостављање парламентаризма и успон демократије, Црна 
Гора у другој половини 19-ог и почетком 20-ог века, Срби у 
Угарској у другој половини 19-ог и почетком 20-ог века, Положај 
Срба у Хрватској, Славонији и Војној Крајини, Српски народ у 
Османском царству од половине 19-ог века до балканских 
ратова  

Ученици се на првом часу 
упознају са садржајем предмета, 
начином рада у току школске 
годи, начином и методама 
оцењивања,  
Наставне јединице се реализују 
кроз теоријски део коришћењем 
илустрација, историјских карти и 
кроз питања која поставља 
наставник и ученици.  

Методе рада  монолошка, дијалошка, демонстративна,   

Облици рада  фронтални, индивидуални, рад у паровима, групни   

Ресурси    интернет   

 

Инструменти  усмени одговори, самостални рад ученика, продукти рада   

Начин праћења  посматрање, процењивање, активност ученика, питања ученика   

ОС по нивоима  1.1.1, 1.1.2, 1.2.2  2.1.1,  3.2.1, 3.2.2  
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II - ТЕМА: ПРВИ СВЕТСКИ РАТ И РЕВОЛУЦИЈЕ У 
РУСИЈИ И ЕВРОПИ  Време: новембар  

Наставнe јединице  Начин реализације  

Привредни и друштвени развиј Србије крајем 
19ог и почетком 20-ог века, Балкански ратови, 
Први светски рат; заоштравање 
међународних односа; фронтови, Револуција 
у Русији, Србија и Црна Гора у Првом 
светском рату  

Наставне јединице из ове теме се обрађују 
теоријски. У току реализације користим књигу и 
сопствене припреме као и слике  и карту које 
илуструју историју нашег народа у балканским 
ратовима и првом светском рату.  

Методе рада  монолошка, дијалошка, демонстративна,   

Облици рада  фронтални, индивидуални, рад у паровима, групни   

Ресурси    интернет  

 

Инструменти  усмени одговори, самостални рад ученика, продукти рада   

Начин праћења  посматрање, процењивање, активност ученика, питања ученика   

ОС по нивоима  1.1.1, 1.1.2  2.1.1, 2.2.1  3.1.1  

  

 

III - ТЕМА: ПРВИ СВЕТСКИ РАТ И РЕВОЛУЦИЈЕ У 
РУСИЈИ И ЕВРОПИ, СВЕТ ИЗМЕЂУ ДВА СВЕТСКА РАТА  Време: децембар  

Наставнe јединице  Начин реализације  

Стање у окупираној Србији и Црној Гори, Рад 
на стварању југословенске државе, Крфска 
декларација, Уједињење и проглашење  
Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, Свет 
између два светска рата;економска криза  

Наставне јединице из ове теме се обрађују 
теоријски. У току реализације користим књигу и 
сопствене припреме као и слике  и карту које 
илуструју стварање Краљевине СХС.  

Методе рада  монолошка, дијалошка, демонстративна,   

Облици рада  фронтални, индивидуални, рад у паровима, групни   

Ресурси  

 

интернет  

 

Инструменти  усмени одговори, самостални рад ученика, продукти рада   

Начин праћења  посматрање, процењивање, активност ученика, питања ученика   

ОС по нивоима  1.2.1, 1.2.2  2.1.1, 2.2.1  3.1.1, 3.2.1, 3.2.2  

IV - ТЕМА: СВЕТ ИЗМЕЂУ ДВА СВЕТСКА РАТА, 
ЈУГОСЛАВИЈА ИЗМЕЂУ ДВА СВЕТСКА РАТА  Време: јануар, фебруар  

Наставнe јединице  Начин реализације  

Версајски мировни систем, Тоталитарни режими у 
Европи и свету, Међународни односи иђмеђу два 
рата;агресије фашистичких сила, Друштвена 
збивањау Европи и свету, Конституисање 
Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, Странке, 
страначке борбе; Видовдански устав, Југославија од 
1929. до 1934. године (Шестојануарска диктатура), 
Југославија од 1934. до 1941. Године, унутрашња и 
спољна политика  

Наставне јединице из ове теме се обрађују 
теоријски. У току реализације користим 
књигу и сопствене припреме као и слике  и 
карту које илуструју историју срба , 
словенаца и хрвата и период Југославије од 
1929. До 1941.г, као и међународне односе у 
европи и свету.  

Методе рада  монолошка, дијалошка, демонстративна,   

Облици рада  фронтални, индивидуални, рад у паровима, групни   

Ресурси  интернет  
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Инструменти  усмени одговори, самостални рад ученика, продукти рада   

Начин праћења  посматрање, процењивање, активност ученика, питања ученика   

ОС по нивоима  1.2.1, 1.2.2  2.1.1, 2.1.2  3.1.1  

  

 

V - ТЕМА: ДРУГИ СВЕТСКИ РАТ; ЈУГОСЛАВИЈА У 
ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ,  Време: март, април  

Наставнe јединице  Начин реализације  

Привреда и друштво Краљевине Југославије, 
Други светски рат; прва фаза рата од 1939. до 
1942. Године, Слом краљевине Југославије; 
Априлски рат, Покрети отпора и почетак 
устанка, Почетак грађанског рата у Србији и 
Црној Гори, Друга фаза рата (1942-1945.), Рат 
и збивања у Југославији  
1942-1943. Године, Борбе за ослобођење 
Југославије 1944-1945. Године, 
Покретиотпора и савезничке конференције  

Наставне јединице из ове теме се обрађују 
теоријски. У току реализације користим књигу и 
сопствене припреме као и слике  и карту које 
илуструју историју другог светског рата у 
Југославији.  
  

Методе рада  монолошка, дијалошка, демонстративна,   

Облици рада  фронтални, индивидуални, рад у паровима, групни   

Ресурси  

 

интернет  

 

Инструменти  усмени одговори, самостални рад ученика, продукти рада   

Начин праћења  посматрање, процењивање, активност ученика, питања ученика   

ОС по нивоима  1.2.1, 1.2.2  2.2.2, 2.2.3  3.1.1, 3.2.1, 3.2.2  

  

 

VI - ТЕМА: СВЕТ ПОСЛЕ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА, 
ЈУГОСЛАВИЈА ПОСЛЕ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА  Време: мај, јун  

Наставнe јединице  Начин реализације  

Епилог Другог светског рата, Хладни рат и 
стварање блокова, Нови међународни односи; 
промене у СССР-у, Збивања у источној Европи; пад 
комунизма, Југославија после Другог светског рата, 
Сукоб са СССР-ом и нови модел социјализма, 
Супротности у земљи и крај југословенске 
федерације; косовско питање, Друштво послератне 
Југославије  

Наставне јединице из ове теме се обрађују 
теоријски. У току реализације користим књигу 
и сопствене припреме као и слике  и карту које 
илуструју ток хладног рата, односе великих 
сила после другог светсског рата и друштво 
послератне Југославије.  

Методе рада  монолошка, дијалошка, демонстративна,   

Облици рада  фронтални, индивидуални, рад у паровима, групни   

Ресурси  

 

интернет  

 

Инструменти  усмени одговори, самостални рад ученика, продукти рада   

Начин праћења  посматрање, процењивање, активност ученика, питања ученика   

ОС по нивоима  1.1.2, 1.2.1, 1.2.2  2.1.1, 2.1.2  3.1.1, 3.1.2, 3.1.1  
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ДОПУНСКА НАСТАВА:   

Допунска настава се организује за ученике који, из објективних разлога, у редовној настави не 
постижу задовољавајуће резултате или пак желе да имају боље оцене од тренутних у неком од 
наставних целина. Зависно од утврђених недостатака у знању ученика, као и узрока заостајања, 
формирају се одговарајуће групе с којима се организује допунски рад (нпр. група ученика која није у 
потпуности савладала стари век илиЈугославија у другом светском рату ). Допунска настава је 
организована са једним часом недељно у договореном термину који највише одговара ученицима.  

  

ДОДАТНА НАСТАВА:   

Додатна настава из предмета Историја организује се за ученике који су заинтересовани за 
такмичење из Историје и сређивање школског паноа. Ангажовани ученици раде уз помоћ професора. 
Додатна настава омогућава да се од броја ангажованих ученика изабере неколико који су најбољи, 
за такмичење.   

  

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:   

Припремна настава из предмета организује се на крају школске године за оне ученике који у току 
школске године нису постигли задовољавајуће резултате и који су упућени на поправни испит, као 
и за ванредне ученике. Припремна настава се реализује након завршетка редовне наставе на крају 
школске године, у обиму од најмање 10% од укупног годишњег броја часова из предмета.   
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Предмет  Ликовна култура  
Недељни 

фонд 
часова  

1  
Годишњи 

фонд 
часова  

37  

 Просветни гласник:  Број :  11  Година :  2013.  

Начин 
реализације  

Настава се изводи у : учионици ; галерији ; кабинету за ликов. културу.  
У току школске године ради се на корелацији са предметима ; историја ; музичка 
култура ; српски језик и књижевност .  
У оквиру програма и плана рада ученицима се презентују основна знања о 
настанку и развоју уметности од праисторије до наших дана . Стицање знања 
на овим часовима представља надоградњу у упознавању важних уметничких 
дела насталих у различитим епохама на различитим територијама и под 
утицајем одређених друштвених догађања.   
Ученици се оцењују на основу усмених одговора на основу радова остварених 
на часовима практичног рада.  

  

Циљеви и задаци наставног предмета  
Циљ наставног предмета је упознабање ученика са највазнијим уметничким правцима и делима и 
ауторима.  

 Оспособљавање ученика да препознају ликовне вредности кроз упознавање ликовних 
елемената у циљу комуникације са самим делом.  

 Упознавањем ученика са правим вредностима ликовне културе кроз епохе и развијање и 
усвајањем високих естетских критеријума.  

 Упознавање правих вредности које су остварене развијају код ученика мотивацију за 
напредовање,рад и личну афирмацију.  

  

 

I - ТЕМА: ПОЧЕЦИ УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЊА   Време: септембар  

Наставнe јединице  Начин реализације  

Почетци уметничког стварања   
Уметност старго Египта и Месопотамије Линија и 
боја као средство уметничког израза.  
 Утврђивање прђеног градива ;  
Преглед практичних радова и естетска анализа.   

Ученицима се градиво усмено излаже уз стално 
истицање значаја повезаности делова са 
епохом , друштвом и условима у којима настају.  
У практичном раду ученици раде по природи , 
настојећи да нагласе суштину и значај линије и 
боје.  

Методе рада  комбиновање ; монолошке ; дијалошке   

Облици рада  фронтални ; индивидуални  

Ресурси  репродукције ; уџбеник  

 

Инструменти  усмени одговори , креативни рад ученика  

Начин 
праћења  

праћење ученика кроз дијалог ; развијање посматрања  

ОС по 
нивоима  
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II - ТЕМА: АНТИЧКА УМЕТНОСТ (ГРЧКА ; РИМ ; 
СТАРОХРИШЋАНСКА И ВИЗАНТИЈСКА УМЕТНОСТ)  Време: октобар  

Наставнe јединице  Начин реализације  

Уметност античке Грчке   
Уметност античког Рима  
Старохришћанска уметност   
Византијска уметност и српско-византијска 
школа.   

Настава се организује у учионици уз сталну 
корелацију са знањима стеченим из предмета 
историје. Нагласак се ставља на утицаје појединих 
култура на друге.  

Методе рада  усмени одговори  

Облици рада  системско праћење ; ангажовање ученика да учествују у дијалогу  

Ресурси  репродукције; слајдови  

 

Инструменти  усмени одговори, самостални рад ученика  

Начин праћења  надгледање рада ученика; подстицање на рад  

ОС по нивоима        

  

III - ТЕМА: РОМАНТИЧКА И ГОТИЧКА 
АРХИТЕКТУРА; УМЕТНОСТ РЕНЕСАНСЕ  

 
Време: децембар-јануар  

Наставнe јединице  Начин реализације  

Романтички и Готички стил (XI ; 
XIII) У земљама западне Европе.  
Перспектива (цртање)  
Сликарство и вајарство  
Ренесансе  
Самостално ликовно изражавање (простор и 
перспектива)  

Наставне јединице које се састоје из 
историје уметности се обрађују теоретски,  
Док се наставне јединице које предвиђају 
креативни рад ученика  
захтевају индивидуални рад и приступ 
сваком ученику.  

Методе рада  монолошко-дијалошка  

Облици рада  фронтани; индивидуални; комбиновани  

Ресурси  репродукције  

 

Инструменти  усмени одговори, самостални рад ученика  

Начин праћења  надгледање рада ученика; подстицање на рад  

ОС по нивоима        

  

IV - ТЕМА: БАРОКНА УМЕТНОСТ IX ВЕКА  Време: фебруар  

Наставнe јединице  Начин реализације  

Светло и сенка-елементи сликарског и вајарског 
обликовања;барок у западној европи;  
Уметност 19.в. (неокласицизам, романтизам, 
реализам)  
Утврђивање.  

Наставне јединице се реализују кроз теоретски 
део и практичним радом ( методска јединица; 
светло и сенка)  
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Методе рада  монолошка; дијалошка; комбинована  

Облици рада  фронтални; индивидуални  

Ресурси  репродукције; слајдови  

 

Инструменти  усмени одговори; самостални рад ученика  

Начин праћења  праћење и процењивање стечених знања  

ОС по нивоима        

  

V - ТЕМА: ИНПРЕСИОНИЗАМ И 
ПОСТИМПРЕСИОНИЗАМ, САМОСТАЛНО ЛИКОВНО 
ИЗРАЖАВАЊЕ  

Време: март  

Наставнe јединице  Начин реализације  

Импресионизам-бележење свела  
Постимпресионизам-реакција на 
импресионизам  
Самостално ликовно изражавање 
утврђивање   

Теориски приступ уз посматрање дела ради лакшег 
разумевања.   
Наставне јединице које обухватају креативан рад 
ученика подразумевају покушај повезивања 
теоретског знања са уметничким изражавањем 
ученика.  

Методе рада  монолошко-дијалошка  

Облици рада  фронтални; комбиновани  

Ресурси  репродукције; слајдови  

 

Инструменти  усмени одговори; самостални рад ученика  

Начин праћења  надгледање и подстицање ученика на рад  

ОС по нивоима        

    
  

VI - ТЕМА: УМЕТНОСТ ПРЕ ПОЛОВИНЕ  20.ВЕКА,  
САМОСТАЛНО ЛИКОВНО ИЗРАЖАВАЊЕ  Време: април  

Наставнe јединице  Начин реализације  

Уметност 20.века. Фовизан; Кубизан   
Самостално ликовно изражавање(рад по 
природи)  
Обнављање пређеног градива  

Теориски рад уз посматрање репродукција 
Практични  рад  ученика-студија 
 мртве природе  

Методе рада  комбиноване  

Облици рада  фронтални; индивидуалне  

Ресурси  репродукција; слајдови; уџбеник  

 

Инструменти  усмени разговори; демонстрација успеших радова  

Начин праћења  надгледање и подстицање ученика на рад  

ОС по нивоима        
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VII - ТЕМА: УМЕТНОСТ ДРУГЕ ПОЛОВИНЕ 20.ВЕКА  Време: мај  

Наставнe јединице  Начин реализације  

Футуризан; Фантастичко сликарство. 
Уметност друге половине 20.века. 
Самостално ликовно изражавање обнављање 
пређеног градива   

Теоретски приступ-предавање индивидуални рад 
са ученицима  

Методе рада  комбиноване; монолошко-дијалошка  

Облици рада  комбиновани  

Ресурси  репродукција; слајдови  

 

Инструменти  усмени разговори; демонстрација успешних радова  

Начин праћења  надгледање и подстицање ученика на рад  

ОС по нивоима        

  

VIII - ТЕМА: АРХИТЕКТУРА ХХ ВЕКА , НАРОДНА И 
ДЕЧЈА УМЕТНОСТ   Време: јун  

Наставнe јединице  Начин реализације  

Архитектура ХХ века народна и дечја уметност 
обнављање и систематизација  

Предавање и демонстрација репродукција. 
Подстицање на лични израз ученика  

Методе рада  монолошко дијалошка  

Облици рада  комбиновани  

Ресурси  уџбеник; слајдови  

 

Инструменти  усмени разговори; демонстрација  

Начин праћења  надгледање и подстицање на слободно изражавање  

ОС по нивоима        

  

ДОПУНСКА НАСТАВА:   

Утврђивање основних појава уметничких садржаја битних за развој и настанак високих естетцких 
вредности. Повезаност уметничког стварања са временом и друштвом који одређују карактер 
уметничког дела идентификација појединца са вредностима које носе уметничка дела.  

  

ДОДАТНА НАСТАВА:   

Индивидуални развој ученика на основу наученог на редовној настави и тежња да се постигнуто 
знање и способности надограде и усаврше.  
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Предмет  
 Физичко 

васпитање  

Недељни 
фонд 

часова  
2  

Годишњи 
фонд 

часова  
74  

  
Просветни гласник:  Број:   11  Година :  2013.  

Начин 
реализације  

 Приликом извођења уводног и припремног дела часа физичког 
васпитања одељење не делимо по групама, већ сви обављају 
исти задатак. У главном делу часа одељење делимо по 
групама. Број група зависи од наставне теме.  
Праћење напретка ученика у физичком васпитању се обавља 
сукцесивно у току читаве школске године, на основу 
методологије праћења, мерења и вредновања ефеката у 
физичкимом васпитању – стандарди за оцењивање физичких 
способности ученика и постигнућа у спортским играма Стална 
школска такмичења су једна од могуђности прађења и 
вредновање постигнутих резултата. Насатвна срества која 
користимо и поседујемо су: кошаркашке, рукометне, 
одбојкашке и фудбалске лопте, струњаче, рипстоли, 
стонотениски сто и рекети, кугле за бацање, штафетне палице, 
мрежа за одбојку, мрежа за тенис и одлична школска спортска 
сала.   

 
 
Циљеви и задаци наставног предмета   

Циљ физичког васпитања је да се разноврсним и систематским моторичким активностима, у 
повезаности са осталим васпитно – образовним подручјима, допринесе интегралном развоју личности 
ученика (когнитивном, афективном, моторичком), развоју моторичких способности, стицању, 
усавршавању и примени моторичких умења, навика и неопходних теоријских знања у свакодневним и 
специфичним условима живота и рада.  

Задаци наставе физичког васпитања су:  

 подстицање раста и развоја и утицање на правилно држање тела (превенција постуралних 
поремећаја);  

 развој и усавршавање моторичких способности и теоријских знања неопходних самостални рад 
на њима;  

 стицање моторичких умења (вештина) и теоријских знања неопходних за њихово  усвајање;  

 проширење и продубљавање интересовања које су ученици стекли у основној школи и 
потпуније сагледавање спортске гране, за коју показују посебан интерес;  

 усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања дефинисаних 
општим циљем овог предмета (васпитно- образовног подручја);  

 мотивација ученика за бављење физичким активностима и формирање позитивних психо-
социјалних образаца понашања;  

 оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним условима 
живота и рада.  

 Садржаји програма усмерени су на:  

 развијање физичких способности  

 спортско - техничко образовање  

 повезивање физичког васпитања са животом и радом.  
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I - ТЕМА: АТЛЕТИКА  
Време:   
септембар/октобар/април  

Наставнe јединице  Начин реализације  

Техника трчања на кратке и средње стазе. Ниски 
старт са истрчавање на 100м. Високи старт са 
трчањем на 800м. Бацање кугле школска 
техника. Бацање кугле леђна техника. Бацање 
кугле одељенско такмичење. Техника бацања 
кугле оцењивање. Примопредаја штафетне 
палице. Штафетно трчање 4 х 100м. Техника 
спринта. Трчањер у кривини. Техника 
примопредаје штафетне палице. Штафетно 
трчање одељенско такмичење. Скоку у даљ 
техником увинуће. Припрема за јесењи крос. 
Јесењи крос. Припрема за пролећни крос. 
Пролећни крос.  

Програм физичког васпитања је наставак 
програма физичког васпитања у основној школи, 
стим што је усмерен на још интензивније 
остваривање индивидуалних и друштвених 
потреба у области физичке културе. Атлетику 
реализујемо у школској спорској сали и 
спортском терену „Рупе“. Ученици се 
усавршавају у већ познатим насатвним темама, 
тежити ка томе да покрет буде аутоматизован.  

Методе рада  
метод демонстрације, метод усменог излагања, аналитичка и синтетичка метода, 
метод пракмтичног вежбања, такмичење  

Облици рада  фронтални, индивудуални, рад у паровима, групни рад   

Ресурси  
школска спортска сала, спортски терен рупе“, кугле, сегмент за бацање,  
штафетне палице, метар, креда , штоперица  

 

Инструменти  координација покрета, техника извођења, мерење резултата  

Начин праћења  
систематско посматрање, напредовање, активност ученика на часу, 
учествовање на такмичењу   

ОС по нивоима        

  

II - ТЕМА: ГИМНАСТИКА  Време: фебруар/март  

Наставнe јединице  Начин реализације  

Колут напред. Колут назад. Став о шакама. 
Став о шакама и колут напред. Премет 
странце. Премет странце. Летећи колут. 
Летећи колут. Композициај вежби од пређених 
елемената.  Партерувежбавање пређених 
елемената. Партерувежбавање и оцењивање.  

План и програм гимнастике је предвиђен  само за 
партеру, јер услова за друго немамо. Партер 
правимо од струњаче које имамо и програм је 
усклађен са могућностима школе. Од више 
техничких елеменат правимо композицију коју 
увежбавамо.   

Методе рада  
метод демонстрације, метод усменог излагања, аналитичка и синтетичка метода, 
метод пракмтичног вежбања  

Облици рада  индивудуални, рад у колонама  

Ресурси  школска спортска сала, струњаче  

 

Инструменти  композиција вежби  

Начин праћења  посматрање, демонстрирање и активност на часу  

ОС по нивоима        
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III - ТЕМА: СПОРТСКА ИГРА: ОДБОЈКА, КОШАРКА, 
СТОНИ  
ТЕНИС   

Време:  
октобар/новемабр/децембар 
/јануар/фебруар/мај  

Наставнe јединице  Начин реализације  

Одбојка:  
Одбијање лопте прстима. Одбијање лопте 
подлактицама (чекићем). Одбијање лопте 
прстима и подлактицама. Игра на мрежи: 
одбијање лопте прстима и подлактицама. 
Основни сервис. Тенис сервис. Смечирање. 
Смечирање – увежбавање. Дизање лопте. 
Блокирање лопте. Пријем сервиса. Пријем 
сервиса и игра у одбрани. Организовање 
напада после пројема сервиса. Игра уз 
коментар правила игре. Игра са суђењем. 
Оцењивање пређених елемената технике.  
Кошарка:  
Двокорак са полагањем лопте у кош. 
Двокорак са шутирањем у кош. Постављање 
и кретање играча у нападу и одбрани. Игра 
на два коша из коментар правила. Одбрана 
зоном човек на човека. Напад против зоне 
човена на човека. Контра напад. Игра на два 
коша са суђењем. суђењем.  
Стони тенис:  
Сервис- положај тела код сервиса. Припрема 
за враћање сервиса. Форхенд и враћање 
форхенда.  
Бекенд и враћање бекенда.  
Увежбавање пређених елемената технике.  

Одбојка и  кошарку реализујемо у школски спортску 
салу.  
Она  је наставак програма физичког васпитања из 
основној школи, стим што је усмерен на још 
интензивније остваривање индивидуалних и 
друштвених потреба у области физичке културе.  
Ученици у паровима или колонама, зависно од броја 
лопте колоко располажемо увежвабају одређену 
технику. Ситуациона игра уз кометар правила и 
увежбавање техничких и тактичких елемената је 
стална провера при крају часа.  
Сто за стони тенис постављамо у учионицу 
најближој сали, или у саму салу. По потреби 
убацујемо и други сто. Ученици у паровима (дубл) и 
индивидуално усавршавају технику предвиђену 
планом. Једна група је активна уз сто, док остатак су 
задацима распоређени по сали. Мењање станица 
на половини главног дела часа  
 Крај часа је намењен за анализу грешака.  

Методе рада  
метод демонстрације, метод усменог излагања, аналитичка и синтетичка метода, 
метод практичног вежбања, такмичење  

Облици рада  фронтални, индивудуални, рад у паровима, групни рад, рад у колонама  

Ресурси  
школска спортска сала, одбојкашке лопте, кошаркашке лопте, кошеви, голови, сто 
за стони тенис, мрежица, рекети, лоптице.  

 

Инструменти  
индивидуална провера, провера кроз игру, самостално демонстрирање 
технике  

Начин 
праћења  

провера елемената технике, тактике, учествовање у игри, активнос ученика 
на часу, напредовање од почетног нивоа  

ОС по 
нивоима  
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III - ТЕМА: СПОРТСКА ИГРА: НАРОДНИ ПЛЕСОВИ  Време: децембар  

Наставнe јединице  Начин реализације  

Са-са коло. Шота коло. 
Лесковачка четворка. Чачак 
коло. Моравац коло. 
Народна кола – 
утвртђивање.  

У школској спортској сали уз озвучење које смо поставили 
реализовати народна кола у зимским условима. Уколико је сала 
веома хладна, час организовати у учионици са касетофоном. 
Традиционална народна кола са ових простора пренети ученицима.  

Методе рада  
метод демонстрације, метод усменог излагања, аналитичка и синтетичка метода, 
метод пракмтичног вежбања  

Облици рада  фронтални, групни рад  

Ресурси  школска спортска сала или учионица, озвучење у сали или касетофон   

 

Инструменти самостално или у пару поновити координацију покрета одређеног кола  

Начин праћења  
систематско посматрање, напредовање, активност ученика на часу, 
учествовање у игри  

ОС по нивоима        

  
 

 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ И  БАТЕРИЈЕ ТЕСТОВА  Време: мај/јун  

Наставнe јединице  Начин реализације  

Штетан утицај дувана алкохола и дроге на 
развој младог организма. Утицај физичког 
васпитања на развој младог 
организма.Телесна висина, телесна 
тежина, скок у даљ из места. Издржај у 
згибу. Подизање трупа на 30 секунди. 
Предклон у седу. 4 х 10 м.  

Батерије тестова реализујемо у школској сали. 
Правимо више група које се тестирају. Док једна група 
врши тестирање, друге групе су ангажовање по сали са 
задацима. Мерења вршимо на крају школске године и 
њихове резултате уписујемо у картон ученика ради 
праћења и анализирамо напредовање ученика од 
првог разреда.  

Методе рада  метод непосредне демонстрације  

Облици рада  индивидуални  

Ресурси  метар, вага, вратило, штоперица, струњача, два сунђера  

 

Инструменти  практични приказ   

Начин праћења  мерење резултата  

ОС по нивоима        
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ДОПУНСКА НАСТАВА:   

Допунска наства се организује за ученике који, из објективних разлога, у редовној настави не 
постижу задовољавајуће резултате или желе да имају боље оцене од тренутних у неком од 
програмскотематских подручја, или са ученицима који желе да унапреде постигнућа у одрђеној 
наставној области. Зависно од утврђених недостатака у знању ученика, као и узрока заостајања, 
формирају се одговарајуће групе с којима се организује допунски рад . Допунска настава је 
организована са једним часом недељно у договореном термину који највише одговара ученицима. 
Ученик је обавезан да остварује допунску наставу ако се процени да је то потребно.  

  

ДОДАТНА НАСТАВА:   

Додатна настава организује се по спортовима. Ученицима који показују висок ниво способности, 
координације и вештине за одређени спорт организује се додантна настава. Циљ додатне 
наставе по спортовима је повећати ниво спремности ученика и направити селекцију која ће 
наступати на школским спортским такмичењима у оквири Савеза за школски спорт Србије.   

  

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:   

Припремна настава из предмета организује се на крају школске године за оне ученике који у току 
школске године нису постигли задовољавајуће резултате и који су упућени на поправни испит, као 
и за ванредне ученике. Припремна настава се реализује након завршетка редовне наставе на крају 
школске године, у обиму од најмање 10% од укупног годишњег броја часова из предмета.   
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Предмет  Математика  
Недељни 

фонд 
часова  

4  
Годишњи 

фонд 
часова  

148  

 Просветни гласник:  Број :  11  Година :  2013.  

Начин реализације  

Настава математике се изводи у уционици.Обрада наставних јединица врши 
се на класичан начин коришћењем наставних средстава: табла, креда, 
књига, припреме и сл. У току године врши се корелација са осталим 
предметима.Оцењивање ученика врши се  на основу: усмених одговора, 
активности на часу, контролних вежби,писмених радова, домаћих задатака.  

  

Циљеви и задаци наставног предмета   
Циљ наставе математике је да ученици усвоје знања, развију вештине, формирају ставове 

потребне за схватање појава и законитости у природи и друштву,формирање научног погледа на свет, 
решавање разноврсних задатака из струке и свакодневног живота,наставак математичког образовања 
и самообразовања и  развијање личности ученика.  

Задаци наставе математике су да ученици:  

 развијају логичко и апстрактно мишљење;  

 развијају способности јасног и прецизног изражавања и коришћења основног математичко-
логичког језика;  

 развијају способности одређивања и процене квантитативних величина и њиховог односа;  

 разликују геометријске објекте и њихове узајамне односе  и трансформације;  

 разумеју функционалне зависности, њихово представљање и примену;  

 развијају способности сагледавања струковних проблема и њиховог математичког 
моделовања и решавања;   

 развијају систематичност, уредност, прецизност, темељност, истрајност, критичност у раду, 
креативност и формирају систем вредности;  

 развијају радне навике и унапреде способности за самостални и групни рад;   

 стекну знања и вештине применљиве у савладавању наставних програма других  предмета;  

 унапреде способност коришћења различитих извора информација и стручне литературе;  

 формирају свест о универзалности и примени математичког начина мишљења;  

 буду подстакнути за стручни развој и усавршавање у складу са индивидуалним способностима 
и потребама струке и  друштва;  

 унапреде способности решавања различитих проблема и нових ситуација у процесу рада и 
свакодневном животу.  

 
 

I - ТЕМА: СТЕПЕНОВАЊЕ И КОРЕНОВАЊЕ  Време: септембар, октобар  

Наставнe јединице  Начин реализације  

Степен чији је изложилац цео 
број, операције.Децимални 
запис броја у стандардном 

облику. Функција у=хn  (п N) 
и њен график. Корен, степен 
чији је изложилац 
рационалан број.  
Основне операције са 
коренима. Комплексни 
бројеви и основне операције 
са њима.  

У овој наставној теми треба посветити пуну пажњу усвајању појма 
степена и корена и савлађивању операција са њима (на 
карактеристичним, али не много сложеним задацима). Од посебног 
је значаја релација √ а 2=│а│, атакође и децимални запис броја у 
тзв. стандардном облику а • 10n, где је 1< а<10 и nϵZ. 
Рационалисање обрадити на примерима у којима су имениоци 
облика: √a,√a ± √b. Функцију у = хn испитивати само у неколико 
случајева (за n ≤4), са закључком о облику графика када је 
изложилац n паран и када је непаран број. У вези са комплексним 
бројевима треба обрадити само основне појмове и чињенице које 
ће бити неопходне при изучавању садржаја о квадратној једначини.  
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Методе рада  монолошка,дијалошка,комбинована  

Облици рада  фронтални,индивидуални,рад упаровима ,групни  

Ресурси  учионица,табла,креда  

 

Инструменти  усмени одговори,решавање задатака,домаћи рад,контролни,писмени зад.  

Начин праћења  систематско посматрање,процењивање,активност ученика,питања 
ученика  

ОС по нивоима  2.MA.1.1.2.    2.MA.2.1.2.    

  
 

 

II - ТЕМА: КВАДРАТНЕ ЈЕДНАЧИНЕ И КВАДРАТНЕ 
ФУНКЦИЈЕ  

Време: октобар, новембар, 
децембар  

Наставнe јединице  Начин реализације  

  
Квадратна једначина са једном непознатом и 
њено решавање. Природа решења квадратне 
једначине (дискриминанта).Писмени задатак.  
Вијетове  формуле,  растављање 
 квадратног тринома на линеарне 
чиниоце, примене. Неке једначине које се 
своде на квадратне.  
Квадратна функција и њен график, екстремна 
вредност.  
Квадратне неједначине.  
Простији системи једначина са две непознате 
које садрже квадратну једначину (квадратна и 
линеарна, две чисто квадратне), са 
графичком интерпретацијом.  
Простије ирационалне једначине. 
Други писмени задатак  

Садржаји ове теме значајни су са становишта 
систематског изграђивања алгебре и практичних 
примена. Треба решавати и једначине са 
непознатом у имениоцу разломка, које се своде на 
квадратне једначине, као и једноставније 
једначине са параметрима. Посебну пажњу 
посветити примени квадратних једначина и 
неједначина у решавању разноврсних, а 
једноставнијих проблема. Неопходно је да ученици 
добро науче да скицирају и "читају" график 
квадратне функције.   
При испитивању квадратне функције у већој мери 
треба користити управо њен график (његову 
скицу), не инсистирајући много на одређеној "шеми 
испитивања функције" у којој цртање графика 
долази тек накрају. Квадратне неједначине треба 
решавати користећи знања о знаку квадратног 
тринома, као и знања о решавању линеарних 
неједначина. Решавати и једноставније 
ирационалне једначине   

Методе рада  монолошка,дијалошка,комбинована  

Облици рада  фронтални,индивидуални,рад упаровима ,групни  

Ресурси  учионица,табла,креда  

 

Инструменти  усмени одговори,решавање задатака,домаћи рад,контролни,писмени зад.  

Начин праћења  систематско посматрање,процењивање,активност ученика,питања 
ученика  

ОС по нивоима  
2.MA.1.1.5.  
2.MA.1.1.6 .  
2.MA.1.3.2.  

   
2.MA.2.1.7.    

  
 
 
 
 
 
 
 



СССС:  СССССССС СССССССС СССССССС СССССС – ССССС СССССС 

СССССССС СССС:  ССССССССС С СССССС СССССС                            28 

 

III - ТЕМА:ЕКСПОНЕНЦИЈАЛНА И ЛОГАРИТАМСКА 
ФУНКЦИЈА  

Време: јануар, фебруар  

Наставнe јединице  Начин реализације  

Експоненцијална функција и њено испитивање 
(својства,график). Једноставније експоненцијалне 
једначине и неједначине. Појам инверзне функције.  
Појам логаритма, основна својства. Логаритамска 
функција и њен график. Основна правила 
логаритмовања, антилогаритмовање. Декадни 
логаритми. Примене логаритама (геометрија, 
нумеричка математика, пракса).  
Једноставније логаритамске једначине.  

Приликом обраде ових функција, за 
уочавање њихових својстава користити 
првенствено графичке интерпретације. На 
једноставним примерима упознати 
одређивање логаритама без употребе џепних 
рачунара (у циљу продубљивања  
појма логаритма). Логаритмовање обрадити у 
мери неопходној за практичне примене (уз 
коришћење џепних рачунара).  

Методе рада  монолошка,дијалошка,комбинована  

Облици рада  фронтални,индивидуални,рад упаровима ,групни  

Ресурси  учионица,табла,креда  

 

Инструменти  усмени одговори,решавање задатака,домаћи рад,контролни,писмени зад.  

Начин праћења  систематско посматрање,процењивање,активност ученика,питања 
ученика  

ОС по нивоима  2.MA.1.3.2.      

  

IV - ТЕМА: ТРИГОНОМЕТРИЈСКЕ ФУНКЦИЈЕ  Време: март, април, мај, јун  

Наставнe јединице  Начин реализације  

Уопштење појма угла, мерења угла, 
радијан. Тригонометријске функције 
ма ког угла, вредности 
тригонометријских функција ма ког 
угла, свођење на први квадрант, 
периодичност. Графици основних 
тригонометријских функција.Графици 
функција облика y=Asin(ax+b) 
y=Acos(ax+b).Адиционе теореме. 
Трансформације тригонометријских 
израза  
(тригонометријских функција 
двоструких углова и полууглова, 
трансформације збира и разлике 
тригонометријских функција у 
производ и 
обрнуто).Тригонометријске једначине 
и једноставније неједначине.Синусна 
и косинусна теорема, решавање 
троугла.Примене тригонометрије (у 
метричкој геометрији, физици, 
пракси). Писмени задатак  

При дефинисању и уочавању својстава тригонометријских 
функција ма ког угла и тзв. свођењу на први квадрант треба 
користити тригонометријски круг, као и симетрију (осну и 
централну). Упоредо са одређивањем вредности 
тригонометријских функција, треба решавати и 
тригонометријске једначине облика: sinах =b, cosах =b, 

tgах=b.Ученици треба да схвате да се многи научни и 
технички проблеми моделују тригонометријским 
функцијама, па је зато неопходно настојати да упознају 
основна својства ових функција, а првенствено да умеју 
скицирати и „читати“ њихове графике. Посебну целину у 
тригонометријским садржајима представљају адиционе 
теореме и њихове последице. Оне су значајне не само за 
одређене идентичне трансформације у самој 
тригонометрији, већ и за примене у неким другим 
предметима. Зато овој целини треба посветити велику 
пажњу и градиво добро увежбати. Упознавањем синусне и 
косинусне теореме ученици треба да схвате да се 
проширују могућности примене тригонометрије на 
решавање ма којег троугла, као и на решавање разних 
проблема из метричке геометрије, физике и посебно 
струковне праксе.  

Методе рада  монолошка,дијалошка,комбинована  

Облици рада  фронтални,индивидуални,рад упаровима ,групни  
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Ресурси  учионица,табла,креда  

 

Инструменти  усмени одговори,решавање задатака,домаћи рад,контролни,писмени зад.  

Начин праћења  систематско посматрање,процењивање,активност ученика,питања 
ученика  

ОС по нивоима  2.MA.1.3.2.      

  

ДОПУНСКА НАСТАВА:   

Допунска настава се реализује према потреби по један час недељно, после сваке обрађене 
наставне целине, за ученике који заостају у праћењу наставе. Такође и за ученике који из 
оправданих разлога нису могли да присуствују настави при обради одређених наставних садржаја, 
којима је  помоћ потребна.  

  

ДОДАТНА НАСТАВА:   

Тригонометрија правоуглог троугла  
Тригонометрија правоуглог троугла  
Реални бројеви и операције са реалним бројевима  
Операције са реалним бројевима  
Степеновање  
Кореновање  
Квадратне једначине  
Виетова правила  
Квадратне функције   
Проблеми екстремних вредности  
Квадратне неједначине  
Квадратне једначине, квадратне функције и квадратне неједначине   
Одабрани задаци за математичка такмичења  
Логичко – комбинаторни задаци  
Дирихлеов принцип  
Диофантове једначине  
Математичке игре ( ко ће осигурати победу);   
Бројевни системи  
Ирационални алгебарски изрази  
Ирационални алгебарски изрази  
Једначине и неједначине са ирационалним алгебрским изразима  
Једначине и неједначине са ирационалним алгебрским изразима  
Експоненцијални изрази, једначине и неједначине  
Експоненцијални изрази, једначине и неједначине  
Логаритамски изрази, једначине и неједначине  
Логаритамски изрази, једначине и неједначине  
Тригонометријски изрази, једначине и неједначине.  
Тригонометријски изрази, једначине и неједначине.  
Примене тригонометрије (решавање троугла, у другим областима, у пракси).  
Примене тригонометрије (решавање троугла, у другим областима, у пракси).  

  

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:   

Припремна настава се реализује за ученике који на крју другог полугодишта имају недовољне оцене. 
Број часова припремне наставе је 10% од броја часова редовне наставе у току школске године.  
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Предмет  Физика  
Недељни 

фонд 
часова  

2  
Годишњи 

фонд 
часова  

74  

 Просветни гласник:  Број :  11  Година :  2013.  

Начин реализације  

Теоријска обрада наставних јединица обавља се на класичан начин у оквиру 
учионица коришћењем наставних средстава: табла, креда, књига, и слично. У 
току школске године врши се стална корелација са осталим наставним 
садржајима, односно предметима. Оцењивање ученика у току школске године 
врши се на основу усмених одговора, као и на основу решавања задатака  

Циљеви и задаци наставног предмета   
 Развијање функционалне писмености (природно-научна, техничка и математичка).  

 Упознавање и разумевање појава, процеса и односа у природи на основу закона физике и 
њених метода истраживања.  

 Развијање логичког и апстрактног мишљења.  

 Развијање радних навика и одговорности и способности за примену стечених знања.  

 Формирање основе за даље образовање.  

 Веза физике са другим природним наукама и техником.  

I – ТЕМА: ВРТЛОЖНА ФИЗИЧКА ПОЉА   Време: септембар  

Наставнe јединице  Начин реализације  

Узајамно деловање наелектрисаних честица, 
Магнетно поље, магнетна индукција и магнетни 
флукс, Лоренцова сила, Амперов закон  

Наставне јединице се реализују кроз теоријски рад у 
учионици. Приликом обраде урадити неколико задатака  

Методе рада  монолошка, дијалошка  

Облици рада  фронтални, индивидуални  

Ресурси  учионица, таблa и креда  

 

Инструменти  усмени одговори, решавање задатака  

Начин 
праћења  

систематско посматрање, процењивање, активност ученика, питања 
ученика  

ОС по нивоима        

  

II - ТЕМА: ПРОМЕНЉИВА ЕЛЕКТРИЧНА И МАГНЕТНА 
ПОЉА   

Време: октобар  

Наставнe јединице  Начин реализације  

Енергија магнетног поља, Кретање 
наелектрисаних честица у ел. и маг. пољу, 
Електромагнетна индукција, Узајамна индукција и 
самоиндукција, Енергија магнетног поља, Енергија 
електромагнетног поља  

Наставне јединице се реализују кроз теоријски рад у 
учионици. Приликом обраде урадити неколико задатака.  

Методе рада  монолошка, дијалошка  

Облици рада  фронтални, индивидуални  
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Ресурси  учионица, таблa и креда  

 

Инструменти  усмени одговори, решавање задатака  

Начин 
праћења  

систематско посматрање, процењивање, активност ученика, питања 
ученика  

ОС по нивоима        

  

III - ТЕМА: ОСЦИЛАЦИЈЕ  Време: октобар-новембар  

Наставнe јединице  Начин реализације  

Хармонијске осцилације, Осцилације у 
механици, Електрично осцилационо коло, 
Настанак, врсте и кретање таласа  

Наставне јединице се реализују кроз теоријски рад 
у учионици. Приликом обраде урадити неколико 
задатака.  

Методе рада  монолошка, дијалошка  

Облици рада  фронтални, индивидуални  

Ресурси  учионица, таблa и креда  

 

Инструменти  усмени одговори, решавање задатака  

Начин 
праћења  

систематско посматрање, процењивање, активност ученика, питања 
ученика  

ОС по нивоима        

  

IV - ТЕМА: ТАЛАСИ  Време: новембар-децембар  

Наставнe јединице  Начин реализације  

Кретање таласа, Електромагнетни таласи, Радар и 
његова примене, Принцип суперпозиције таласа, 
Акустика Дамперов ефекат, Интерференција таласа, 
Дифракција и показивање таласа, Дисперзија и 
расипање светлости, Апсорпција светлости  

Наставне јединице се реализују кроз 
теоријски рад у учионици. Приликом обраде 
урадити неколико задатака.  

Методе рада  монолошка, дијалошка  

Облици рада  фронтални, индивидуални  

Ресурси  учионица, таблa и креда  

 

Инструменти  усмени одговори, решавање задатака  

Начин праћења  систематско посматрање, процењивање, активност ученика, питања 
ученика   

ОС по нивоима        
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V - ТЕМА: ФИЗИКА МИКРОСВЕТА  Време: јануар  

Наставнe јединице  Начин реализације  

Појам кванта енергије, Фотоелектрични 
ефекат, Де-Брољева реакција  

Наставне јединице се реализују кроз теоријски рад 
у учионици. Приликом обраде урадити неколико 
задатака.  

Методе рада  монолошка, дијалошка  

Облици рада  фронтални, индивидуални  

Ресурси  учионица, таблa и креда  

 

Инструменти  усмени одговори, решавање задатака  

Начин праћења  систематско посматрање, процењивање, активност ученика, питања 
ученика   

ОС по нивоима        

  
 

 

VI - ТЕМА: СТРУКТУРА АТОМА  Време: фебруар-март  

Наставнe јединице  Начин реализације  

Радефордов модел атома, Стационарна стања и 
нивои енергије у атому, Побуђивање и зрачење 
атома, Спектар атома водоника, Рендгенско 
зрачење, Спонтано и стимулисано зрачење, 
Ласер и примена ласера, Електронска теорија 
метала, Полупроводници и њихова примена, 
Оптичка, рендгенска и електронска 
спектроскопија.  

Наставне јединице се реализују кроз теоријски 
рад у учионици. Приликом обраде урадити 
неколико задатака.  

Методе рада  монолошка, дијалошка  

Облици рада  фронтални, индивидуални  

Ресурси  учионица, таблa и креда  

 

Инструменти  усмени одговори, решавање задатака  

Начин праћења  систематско посматрање, процењивање, активност ученика, питања 
ученика   

ОС по нивоима        
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VII - ТЕМА: СТРУКТУРА АТОМСКОГ ЈЕЗГРА  Време: април-мај  

Наставнe јединице  Начин реализације  

Структура атомског језгра. Нуклеране силе 
Дефект масе и стабилност језгра, 
Радиоактивни распад језгра, α,β и γ распад, 
Нуклеарне реакције фусија и фисија, 
Детекција радиоактивног зрачења,  
Дозиметрија, Елементарне честице  

Наставне јединице се реализују кроз теоријски рад 
у учионици. Приликом обраде урадити неколико 
задатака.  

Методе рада  монолошка, дијалошка  

Облици рада  фронтални, индивидуални  

Ресурси  учионица, таблa и креда  

 

Инструменти  усмени одговори, решавање задатака  

Начин праћења  систематско посматрање, процењивање, активност ученика, питања 
ученика   

ОС по нивоима        

  

VIII - ТЕМА: ФИЗИКА МЕГАСВЕТА  Време: јун  

Наставнe јединице  Начин реализације  

Астрофизика, предмет и методе 
истраживања, Структура васионе  

Наставне јединице се реализују кроз теоријски рад у 
учионици. Приликом обраде урадити неколико задатака.  

Методе рада  монолошка, дијалошка  

Облици рада  фронтални, индивидуални  

Ресурси  учионица, таблa и креда  

 

Инструменти  усмени одговори, решавање задатака  

Начин праћења  систематско посматрање, процењивање, активност ученика, питања 
ученика   

ОС по нивоима        

  

ДОДАТНА НАСТАВА:   

Додатна настава организује се за ученике који имају више афинитета и посебна интересовања за 
предмет. Додатна настава омогућава да се од броја ангажованих ученика изабере неколико који су 
најбољи за такмичење из предмета физике.  

  

ДОПУНСКА НАСТАВА:   
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Допунска наства се организује за ученике који, из објективних разлога, у редовној настави не 
постижу задовољавајуће резултате или желе да имају боље оцене од тренутних. Допунска настава 
биће организована са једним часом недељно у договореном термину који највише одговара 
ученицима.   

  

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:   

Припремна настава из предмета организује се на крају школске године за оне ученике који у току 
школске године нису постигли задовољавајуће резултате и који су упућени на поправни испит, као 
и за ванредне ученике. Припремна настава се реализује након завршетка редовне наставе на крају 
школске године, у обиму од најмање 10% од укупног годишњег броја часова из предмета.   
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Предмет  Биологија  
Недељни 

фонд 
часова  

2  
Годишњи 

фонд 
часова  

74  

 Просветни гласник:  Број :  11  Година :  2013.  

Начин 
реализације  

Настава биологије се изводи у учионици, а за активности за које је то 
потребно и у околини школе. У корелацији је са наставом хемије, 
физике, географије. Ученици се кроз четири тематске целине упознају са 
основнимкарактеристикамаживог света, биологијом ћелије,метаболизмом 
основама генетике са генетиком човека, основним појмовима екологије и 
заштите животне средине. Кроз тимске истраживачке пројекте стечено 
теоријско знање примењују у пракси. Оцењивање се обавља усменом 
провером знања и тестовима, којих има четири о току године.  

  

Циљеви и задаци наставног предмета   
Циљ наставе биологије је да ученици развију биолошку, општу научну и језичку писменост, да 

развију вештине, способности и ставове корисне у свакодневном животу и раду, да развију мотивацију 
за учење и интересовања за биологију као науку, уз примену концепта одрживог развоја, етичности и 
права будућих генерација на очувану животну средину.  

Задаци наставе биологије су да ученици:  

 усвоје наставне садржаје биологије са научног аспекта као основ за професионални развој и 
наставак школовања  

 разумеју опште законитости које владају у природи и прихвате их као основ за формирање 
сопствених и општих норми понашања према средини у којој живе  

 стекну способност интегративног-мултидисциплинарног приступа наставним садржајима  

 развију способност посматрања, уочавања, упоређивања и анализирања  

 развију способност логичког, критичког мишљења, закључивања и решавања проблема  

 развију научну писменост, способност за писану и вербалну комуникацију на матерњем језику 
у биологији као науци  

 развију функционална знања из биологије  

 развију способност проналажења, прикупљања и анализе биолошких материјала и података  
разумеју значај биолошке(органске) производње  

 развију способност за рад у тиму, самовредновање, самостално презентовање резултара рада 
и вршњачко учење  

 прихвате да су очување природе и заштита животне средине, поштовање и чување националне 
и светске културне баштине, одговорно коришћење природних ресурса изаштита животиња 
њихови приоритетни задаци  

 развију свест о важности здравља здравља и практикују здраве стилове живота  

 развију толерантно хумано, понашање  без обзира на националне, религијске, полне и друге 
разлике међу људима  

 формирају радне навике и одговоран однос према раду  оспособе се за самостално и 
целоживотно учење  

I - ТЕМА: КАРАКТЕРИСТИКЕ ЖИВИХ БИЋА  Време: септембар  

Наставнe јединице  Начин реализације  

Увод у програм. Биолошки 
системи и управљање 
биолошким системима. 
Вируси,СИДА(т.и.п.).  
Бактерије,Полне болести(т.и.п.).  

На првом часу ученици се упознају са програмом и начином 
рада, понашања на часу, начину оцењивања исл. На наредним 
часовима се упознају са наведеним наставним јединицама. Кроз 
разговор се заједнички објасне њима већ познате чињенице а 
мање им познате ствари, добијају додатно објашњење 
наставника. Кроз тимске истраживачке пројекте (т.и.п.) ученици 
у групама раде на терену и обрађују задате теме(СИДА и Полне 
болести)   
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Методе рада  монолог, разговор, показивање, дијалог, рад на терену,прикупљање података  

Облици рада  фронтални, групни  

Ресурси  

 

стручна литература, интернет  

 

Инструменти  усмени одговор,активност на часу,рад у групи на терену  

Начин праћења  систематско праћење и процењивање  

ОС по нивоима  2.БИ.1.1.1.  2.БИ.2.1.1.  2.БИ.3.1.1.  

  

II - ТЕМА: БИОЛОГИЈА ЋЕЛИЈЕ И МЕТАБОЛИЗАМ  Време: септембар, октобар  

Наставнe јединице  Начин реализације  

Хемијски састав ћелије. Грађа ћелије. 
Ћелијска деоба. Дефиниција 
метаболизма и значај за живи 
свет.Типови исхране и 
фотосинтеза.Енергетика организма. 
Улога органских система у раду 
организма. Здрав живот(т.и.п.).  

Рад на часу, у учионици , своди се на обнављање градива 
из основне школе, са додатним појашњењима где је то 
потребноУченици кроз три програмске целине  
проучавају биологију ћелије, метаболизам и енергетику 
човека.Ради се и тимски истрживачки пројекат на тему 
здравих стилова живота,где ученици заједно долазе 
долазе до закључака.  

Методе рада  разговор, монолог, дијалог, показивање,тестирање,прикупљање података  

Облици рада  фронтални, индивидуални, групни  

Ресурси  стручна литература, интернет   

 

Инструменти  усмени одговори,писани одговори,активности на часу,терену  

Начин праћења  систематско праћење и оцењивање  

ОС по нивоима  
2.БИ.1.2.1.  2.БИ.1.3.1.   
2.БИ.1.2.4.  

2.БИ.2.2.1.  2.БИ.2.3.1.   
2.БИ.2.2.4.  

2.БИ.3.2.1.  2.БИ.3.3.1.  
2.БИ.3.2.4.  

  
  
    

III - ТЕМА: ОСНОВИ ГЕНЕТИКЕ  Време: новембар, децембар  

Наставнe јединице  Начин реализације  

Молекулске основе наслеђивања.Гени. Основна 
правила наслеђивања. Извори генетичке 
варијабилности. Хромозоми човека. Последице 
укрштања у блиском сродству. Генетичко 
саветовање. Генетичка условљеност 
понашања.Генетички инжењеринг. Планирање 
потомства. Однос међу  
половима, репродуктивно здравље(т.и.п.)  

Ученици се на часу,учионици , поступно уводе у 
поље наследности.У првој програмској целини 
упознају се са основама генетике а у другој са 
генетиком човека. Кроз велики број примера 
објашњавамо потребну материју а кроз 
истраживачки пројекат ученици примењују 
стечено знање у пракси.  

Методе рада  монолог, дијалог, показивање, разговор,тестирање,прикупљање података  

Облици рада  фронтални, групни  

Ресурси  стручна литература, интернет  

 

Инструменти  усмени и писани одговори, активности на часу, на терену  

Начин праћења  систематско праћење и оцењивање  

ОС по нивоима  2.БИ.1.3.3.  2.БИ.2.3.1.  2.БИ.3.3.1.  
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IV - ТЕМА: ЕКОЛОГИЈА,ЗАШТИТА Ж.СРЕДИНЕ,ОДРЖИВИ 
РАЗВОЈ  

Време: јануар, јун  

Наставнe јединице  Начин реализације  

Предмет проучавања, значај екологије. Појам еколошких 
фактора. Адаптација, животна форма. Животно станиште. 
Појам популације.Животна заједница. 
Екосистем.Биосфера. Животне области Заштита и 
унапређење животне средине. Одрживи развој. Промене у 
природи под утицајем човека. Угрожавање непосредне 
околине(т.и.п.). Лична и хигијена животног простора(т.и.п.). 
Загађивање и заштита ваздуха. Загађивање и заштита 
вода.Загађивање и заштита земљишта. Загађивање и 
заштита хране. Здрава исхрана, болести зависности 
(т.и.п.). Радиоактивно загађивање и за штита. Бука и 
заштита од буке.Мониторинг систем. Праћење загађења у 
околини(т.и.п.).  
Уређење средине и изградња простора.   

Ученици усвајају теорију у учионици, 
где се усменим путем, најчешће кроз 
дискусију и активно учествовање свих, 
објашњава потребна материја, уз 
корелацију са хемијом, физиком, 
географијом.Кроз три програмске 
целине упознају основне појмове и 
принципе екологије, Заштиту и 
унапређење животне средине и 
одрживи развој и заштиту природе.  
Кроз тимске истраживачке 
пројекте(т.и.п.)  примењују стечено 
знање у пракси.  

Методе рада  монолог, дијалог, разговор, показивање, тестирање,прик.и обрада података  

Облици рада  фронтални, индивидуални,групни, рад на терену  

Ресурси  стручна литература, интернет и др.  

 

Инструменти  усмени и писани одговори, активност на часу, терену  

Начин праћења  систематско праћење и оцењивање  

ОС по нивоима  
2.БИ.1.4.1.  
2.БИ.1.4.2.  
2.БИ.1.4.3. 2.БИ.1.4.4.  

2.БИ.2.4.1. 2.БИ.2.4.2. 
2.БИ.2.4.3. 2.БИ.2.4.4.  

2.БИ.3.4.1. 2.БИ.3.4.2. 
2.БИ.3.4.3. 2.БИ.3.4.4.  

  

ДОПУНСКА НАСТАВА:   

Допунска настава биологије предвиђена је за ученике који не постижу резултате довољне за 
прелазну оцену, као и за оне који желе да имају веће оцене . Организује се као један час недељно, 
у одговарају ћем термину ван редовне наставе. Обавезна је за ученике са непрелазним оценама. 
На овим часовима ученицима се додатно помаже да боље савладају већ пређено градиво.  

    

ДОДАТНА НАСТАВА:   

Додатна настава биологије одржава се за ученике који покажу одличне резултате у текућој настави, 
велико интересовање за биологију и који желе да сазнају нешто више од понуђеног у редовној наста 
ви.Организује се један час недељно, у одговарајућем термину ван редовне наставе. На овој настави 
ученици раде додатне садржаје, често сами усмеравају наставу у жељеном правцу, тј. раде оно што 
желе, уз помоћ наставника. Такви ученици током школске године учествују на такмичењима која се 
организују нашем школству.  

  

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:   

Припремна настава из предмета организује се на крају школске године за оне ученике који у току 
школске године нису постигли задовољавајуће резултате и који су упућени на поправни испит, као и 
за ванредне ученике. Припремна настава се реализује након завршетка редовне наставе на крају 
школске године, у обиму од најмање 10% од укупног годишњег броја часова из предмета.   
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Предмет  Механика  
Недељни 

фонд 
часова  

2  
Годишњи 

фонд часова  74  

 Просветни гласник:  Број :  9  Година :  2013.  

Начин реализације  

У уводном делу треба нагласити значај одређивања положаја тачке у равни и простору 
јер је то основа  За изучавање кинематике и динамике. Раванско кретање крутог тела 
ученици треба поступно детаљно да упознају и увежбају а тек на самом крају у целини 
да увежбају неколико погодних примера Тежиште и излагања у динамици треба да 
буде да садржајима: рад, снага, степен корисног дејства, количина кретања за које 
треба уадити већи број примера будући да је њихова примена у машинству 
монострука. Настава овог предмета треба да се надовезује на већ стечена знања 
физике и геометрије као и на искуства из свакодневне праксе. Приликом 
остваривањапрограма треба повезати наставну материју механике и ових предмета, 
указивати ученицима на ту повезаност и освежавати предходно стечена знања  

 
Циљеви и задаци наставног предмета   

Циљ наставе предмета механика (кинематика и динамика) је стицанје нових и продубљиванје 
снања механике, као фундаменталне техничке науке, ради тумачењапојава и механичких законитости 
у природи и њихове примене у пракси и свакодневном  животу и као подлоге за савлађивање и 
разумевање других стручних предмета.  

Задацу наставе кинематике и динамике су:  

 стицање знања о методама и поступцима решавања проблема у техници  

 стицање знања и врстама и законитостима кретања материјалне тачке  

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

 стицање знања о општим законима и динамике тачке, дефиницијирада снаге  

 стицање знања о динамици крутог тела   

 оспособљавање за примену закона кинематике и динамике  у решавању задатка и проблема 
машинске праксе.   

  

I - ТЕМА: КИНЕМАТИКА УВОД  Време: септембар  

Наставнe јединицe  Начин реализације  

Кинематика  
  Основни појмови и предмет кинематика  

Системи референција и одређивање положне 
тачке у равни и простору  

Ученици се на првом часу упознају са садржајем 
предмета, начином рада у току школске годи, 
начином и методама оцењивања   

Методе рада  монолошка, дијалошка  

Облици рада  фронтални  

Ресурси  литература, прибор у кабинету  

 

Инструменти  усмени одговори, самостални рад ученика   

Начин праћења  систематско посматрање, активност ученика, питања ученика   

ОС по нивоима        
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II - ТЕМА: КИНЕМАТИКА ТАЧКЕ  Време: септембар  

Наставнe јединице  Начин реализације  

КИНЕматика тачке  
Појмови крутог тела и материјалне тачке  

конањне једнинице кретања 
тачке putanja.linija putanje.  
закон пута врсте кретања тачкетачке  
обнављање градива  
једнолико кретање тачке  
Једнолико променљиво кретање тачке   
кружно кретање тачке  
кружно кретање тачке  
утврђивање градива  

Наставне јединице се реализују кроз теоријски део   

Методе рада  монолошка, дијалошка  

Облици рада  фронтални, индивидуални  

Ресурси  литература, прибор у кабинету  

 

Инструменти  усмени одговори, самостални рад ученика   

Начин праћења  систематско посматрање, активност ученика, питања ученика   

ОС по нивоима        

  

III - ТЕМА: КИНЕМАТИКА КРУТОГ ТЕЛА  Време: октобар  

Наставнe јединице  Начин реализације  

KИНЕМАТИКА КРУТОГ ТЕЛА  
Одређивање положаја  крутог тела у 
простору  

Наставне јединице се реализују кроз теоријски део   

Методе рада  дијалошка  

Облици рада  фронтални  

Ресурси  литература, прибор у кабинету  

 

Инструменти  усмени одговори, самостални рад ученика   

Начин праћења  систематско посматрање, активност ученика, питања ученика   

ОС по нивоима        

  

IV - ТЕМА: ТРАНСЛАТОРНО КРЕТАЊЕ КРУТОГ ТЕЛА  Време: октобар  

Наставнe јединице  Начин реализације  

транслаторно кретање крутог тела  
Коначне једначине кретања  
линије путања. Брзине и убрзања тачке тела.  

Наставне јединице се реализују кроз теоријски 
део   

Методе рада  дијалошка  
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Облици рада  фронтални  

Ресурси  литература, прибор у кабинету  

 

Инструменти  усмени одговори, самостални рад ученика   

Начин праћења  систематско посматрање, активност ученика, питања ученика   

ОС по нивоима        

  

V - ТЕМА: ОБРТАЊЕ КРУТОГ ТЕЛА ОКО 
НЕПОКРЕТНЕ ОСЕ  

Време: октобар-новембар  

Наставнe јединице  Начин реализације  

Обртање крутог тела око непокретне осе     

Коначне једнинице обртања.  
Линије путања тачке тела   
Угаона брзина број и обртај тела  
Угаоно убрзање телаБрзина и убрзање 
тачке тела  
Обртање спрегнутих крутих тела(каишника, 
фрикционих точкова, зупчаника) око 
непокретне осе.  
Преносни однос  
Утврдђивање градива  
Утврдђивање градива   

Наставне јединице се реализују кроз теоријски део   

Методе рада  дијалошка  

Облици рада  фронтална  

Ресурси  литература, прибор у кабинету  

 

Инструменти  усмени одговори, самостални рад ученика   

Начин праћења  систематско посматрање, активност ученика, питања ученика   

ОС по нивоима        

  

VI - ТЕМА: РАВАНСКО КРЕТАЊЕ КРУТОГ ТЕЛА  Време: новембар-децембар  

Наставнe јединице  Начин реализације  

раванско кретање крутог тела   
коначне јединице кретања тела  
коначне јединице кретања тела    
коначне јединице кретања тела  
коначне јединице кретања тачакатела  
коначне јединице кретања тачака тела  
писмени задатак  
писмени задатак  
брзине и убрзања тачака тела  
брзине и убрзања тачака тела  
утврђивање градива са свођењем оцена на 
крају полугодишта  

Наставне јединице се реализују кроз теоријски део   
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Методе рада  монолошка, дијалошка  

Облици рада  фронтални, индивидуални  

Ресурси  литература, прибор у кабинету  

 

Инструменти  усмени одговори, самостални рад ученика   

Начин праћења  систематско посматрање, активност ученика, питања ученика   

ОС по нивоима        

  
    
  

VII - ТЕМА: КИНЕМАТИКА СЛОЖЕНОГ КРЕТАЊА 
ТАЧКЕ  

Време: јануар  

Наставнe јединице  Начин реализације  

Кинематика сложеног кретања тачке   
апсолутно, релативно и преносно кретање тачкe  
одређивања брзине и убрзања тачке при 
сложеном кретању  

Наставне јединице се реализују кроз теоријски 
део   

Методе рада  монолошка  

Облици рада  фронтални  

Ресурси  литература, прибор у кабинету  

 

Инструменти  усмени одговори, самостални рад ученика   

Начин праћења  систематско посматрање, активност ученика, питања ученика   

ОС по нивоима        

  

VIII - ТЕМА: ДИНАМИКА-УВОД  Време: јануар-фебруар  

Наставнe јединице  Начин реализације  

ДИНАМИКА  
Основни појмови и предмет динамике  
закони динамике  

Наставне јединице се реализују кроз теоријски део   

Методе рада  монолошка  

Облици рада  фронтални  

Ресурси  литература, прибор у кабинету  

 

Инструменти  усмени одговори, самостални рад ученика   

Начин праћења  систематско посматрање, активност ученика, питања ученика   

ОС по нивоима        

  
  
 
 
 
 



СССС:  СССССССС СССССССС СССССССС СССССС – ССССС СССССС 

СССССССС СССС:  ССССССССС С СССССС СССССС                            42 

 

IX - ТЕМА: ДИНАМИКА МАТЕРИЈАЛНЕ ТАЧКЕ  Време: фебруар-март  
 

Наставнe јединице  Начин реализације   

Динамика материјалне тачке  
праволинијско кретање материјалне тачке  
Криволинијско кретаање материјалне тачке  
криволинијско крретање материјалне тачке  
Хитац  
обнавлјање градива  

Наставне јединице се реализују 
теоријски део   
  

кроз  

Методе рада  монолошка, дијалошка   

Облици рада  фронтални   

Ресурси  литература, прибор у кабинету   

 

Инструменти  усмени одговори, самостални рад ученика    

Начин праћења  систематско посматрање, активност ученика, питања ученика    

ОС по нивоима         

 

X - ТЕМА: ОПШТИ ЗАКОН ДИНАМИКЕ ТАЧКЕ  Време: март  

Наставнe јединице  Начин реализације  

Општи закони динамике тачке  
Закон количине кретања и закон количине    одржања материјалне 
тачке  
Закон момента количине кретања материјалне тачке  
Закон момента количине кретања материјалне тачке  
Рад закон о промени кинетичке енергије и  закон о одржању 
механичке енергије . Снага  
Утврђивање градива  

Наставне јединице се реализују кроз 
теоријски део   

Методе рада  монолошка, дијалошка  

Облици рада  фронтални  

Ресурси  литература, прибор у кабинету  

 

Инструменти  усмени одговори, самостални рад ученика   

Начин праћења  систематско посматрање, активност ученика, питања ученика   

ОС по нивоима        

  

XI - ТЕМА: ВЕЗАНА ТАЧКА  Време: април  

Наставнe јединице  Начин реализације  

Везана тачка. Веза. Кретање тешке тачке по глтакој и 
храпавој равни  
Математичко клатн  
Обнављање градива       

Наставне јединице се реализују 
кроз теоријски део   
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Методе рада  монолошка, дијалошка  

Облици рада  фронтални, рад у паровима  

Ресурси  литература, прибор у кабинету  

 

Инструменти  усмени одговори, самостални рад ученика   

Начин праћења  систематско посматрање, активност ученика, питања ученика   

ОС по нивоима        

  

XII - ТЕМА: ДИНАМИКА СЛОЖЕНОГ КРЕТАЊА 
МАТЕРИЈАЛНЕ ТАЧКЕ  

Време: април  

Наставнe јединице  Начин реализације  

Динамика сложеног кретања материјалне тачке. Инерциони и неинерциони 
системи референције  
Инерциони и неинерциони системи референције  
Инерционе силе  
Инерционе силе  

Наставне јединице се 
реализују кроз теоријски део   

Методе рада  монолошка  

Облици рада  фронтални  

Ресурси  литература, прибор у кабинету  

 

Инструменти  усмени одговори, самостални рад ученика   

Начин праћења  систематско посматрање, активност ученика, питања ученика   

ОС по нивоима        

  
  

XIII - ТЕМА: ГЕОМЕТРИЈА МАСЕ  Време: април-мај  

Наставнe јединице  Начин реализације  

Геометрија масе  
Средиште масе  
Хајгенс-Стајнерова теорема  
Квадратни аксијални момент инерције  
Писмени задатак  
Писмени задатак  

Наставне јединице се реализују кроз 
теоријски део   
  

Методе рада  монолошка, дијалошка  

Облици рада  фронтални, индивидуални рад  

Ресурси  литература, прибор у кабинету  

 

Инструменти  усмени одговори, самостални рад ученика   

Начин праћења  систематско посматрање, активност ученика, питања ученика   

ОС по нивоима        
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XIV - ТЕМА: ДИНАМИКА КРУТОГ ТЕЛА  Време: јун  

Наставнe јединице  Начин реализације  

Динамика крутог тела  
Једначина динамике крутог тела  
Динамика крутог тела  
Једначина динамике крутог тела  
Обртање крутог тела око непокретне осе  
Обртање крутог тела око непокретне осе  
Раванско кретање крутог тела  
Раванско кретање крутог тела  
Обнавлјање градива  
Обнавлјање градива  
Утврђивање градива са свођењем оцена на крају школске 
године  
Утврђивање градива са свођењем оцена на крају школске 
године  

Наставне јединице се реализују  
кроз теоријски део   
  

Методе рада  монолошка, дијалошка   

Облици рада  фронтални, индивидуални рад  

Ресурси  литература, прибор у кабинету  

 

Инструменти  усмени одговори, самостални рад ученика   

Начин праћења  систематско посматрање, активност ученика, питања ученика   

ОС по нивоима        

  

ДОПУНСКА НАСТАВА:   

Допунска наства се организује за ученике који, из објективних разлога, у редовној настави не 
постижу задовољавајуће резултате или пак желе да имају боље оцене од тренутних. Зависно од 
утврђених недостатака у знању ученика, као и узрока заостајања, формирају се одговарајуће групе 
с којима се организује допунски рад . Допунска настава је организована са једним часом недељно 
у договореном термину који највише одговара ученицима.   

  

ДОДАТНА НАСТАВА:   

Додатна настава се организује за ученике који поред стеченог знања желе да знају више или 
уколико желе да се припремају за такмичење из области предмета.  

  

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:   

Припремна настава из предмета Механика организује се на крају школске године за оне ученике 
који у току школске године нису постигли задовољавајуће резултате и који су упућени на поправни 
испит.  
Припремна настава се реализује након завршетка редовне наставе на крају школске године.   
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Предмет  Машински елементи  
Недељни 

фонд 
часова  

2  
Годишњи 

фонд 
часова  

74  

 Просветни гласник:  Број :  9  Година :  2013.  

Начин 
реализације  

Теоријска обрада наставних јединица из Машинских елемената обавља се у 
учионици коришћењем наставних средстава: табла, креда, каталози, 
приручници, уџбеници.У току школске године врши се стална корелација са 
осталим наставним предметима (Техничко цртање, машински материјали, 
статика, отпорност материјала). Проширити техничка знања ученика и 
припремити их за праћење наставе из предмета: основе конструисања, 
моделирање машинских елемената и других стручних предмета.Осбособити 
ученике да могу самостално вршити прорачуне машинских 
елемената.Пратити напредовање ученика сваког часа.Оцењивање ученика 
врши се на основу усмених одговора, контролних задатака и вежби.  

  

Циљеви и задаци наставног предмета   
Циљ наставе предмета машински елемнети је стицање знања о врстама, конструкционим и 

функционалним карактеристикама машинских елемената као саставних делова машинских 
конструкција и машинских система.  

Задаци наставе предмета машински елементи су:   

 схватање улоге и значаја општих машинских елемената, који су заједнички за већину 
машинских конструкција-уређаја и машинских система;  

 оспособљавање за прорачунавање машинских делова уз претходно дефинисање врсте и 
напонских стања у машинским деловима;  

 овладавање израдом техничке документације и њеном применом у пракси;  

 упознавање стандарда, симбола, ознака и оспособљавање за коришћење стандардних и 
препоручених вредности и величина из таблица, графикона, дијаграма и  СРПС стандарда;  

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

 развијање смисла за тачност, прецизност и естетски изглед, као и способности за самостално, 
планско и организовано приступање раду и производњи.           

    

I - ТЕМА: УВОД  Време: септембар  

Наставнe јединице  Начин реализације  

Дефиниција, подела и класификација 
машинских елемената.Склопови, 
елементи конструкција и основни делови 
машинских система. Стандардизација и 
типизација у машинству.  

Упознавање ученика са програмом рада, литературом, 
начином рада, и оцењивања.Подела машинских 
елемената.Шта је стандардизација, а шта стандарди и 
како се деле.Објаснити табеле стандардних бројева 
наставне јединице се реализују кроз теоријски рад у 
учионици.  

Методе рада  монолошка, дијалошка.  

Облици рада  фронтални, индивидуални, групни.  

Ресурси  учионица, табла, креда, приручници, уџбеници, каталози.  

 

Инструменти  усмени одговори, вежбе.  

Начин праћења  систематско посматрање, провера стеченог знања, активност ученика.  

ОС по нивоима        
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II - ТЕМА: ТОЛЕРАНЦИЈЕ МЕРА И ОБЛИКА  Време: септембар, октобар  

Наставнe јединице  Начин реализације  

Циљ прописивања, толеранције.Врсте 
дужинских мера.Основни појмови и 
дефиниције.Квалитет толеранције.Положај 
толеранцијских поља.Врсте налегања и 
системи налегања.Толеранције слободних 
мера.Основно о сложеним 
толеранцијама.Толеранција облика и 
положаја површина.Смернице за избор 
налегања.  

Објаснити циљ прописивања толеранција, распоред 
и положај толеранцијских поља.Како изабрати 
одговарајуће налегање комбиновањем 
толеранцијских поља за рупе и осовине.Урадити 
примере израчунавања сложених толеранција. 
Очитавање одступања за одређена толеранцијска 
поља рупа и осовина, и задате квалитете из табеле.  
Пример израчунавања граничних мера, толеранција 
и зазора или преклопа за одређене врсте 
налегања.Наставне јединице се реализују кроз 
теоријски рад у учионици.  

Методе рада  монолошка, дијалошка.  

Облици рада  фронтални, индивидуални, групни.  

Ресурси  учионица, табла, креда, приручници, уџбеници, каталози.  

 

Инструменти  усмени одговори, вежбе.  

Начин праћења  систематско посматрање, провера стеченог знања, активност ученика.  

ОС по нивоима        

  

 

III - ТЕМА: ОСНОВЕ ПРОРАЧУНА МАШИНСКИХ 
ЕЛЕМЕНАТА  

Време: октобар, новембар  

Наставнe јединице  Начин реализације  

Општи поглед,дефиниција прорачуна и 
проверавања. Оптерећење машинских 
елемената. Напрезање, напон и деформације 
машинских делова.Концентрација напона и 
други утицаји на чврстоћу машинских 
елемената.Дозвољени напони и степен 
сигурности.  

Како се врши прорачун машинских елемената.Шта 
су оптерећења. Објаснити дијаграме оптерећења. 
Детаљно објаснити која врста напона и како је 
распоређен код сваке врсте напрезања, уз 
приказану скицу.Где и зашто долази до 
концентрације напона и зашто је важан степен 
сигурности.Наставне јединице се реализују кроз 
теоријски рад у учионици.   

Методе рада  монолошка, дијалошка.  

Облици рада  фронтални, индивидуални, групни.  

Ресурси  учионица, табла, креда, приручници, уџбеници, каталози.  

 

Инструменти  усмени одговори, вежбе.  

Начин праћења  систематско посматрање, провера стеченог знања, активност ученика.  

ОС по нивоима        
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IV - ТЕМА: НЕРАЗДВОЈИВИ СПОЈЕВИ  Време: новембар, децембар  

Наставнe јединице  Начин реализације  

Врсте нераздвојивих спојева, примена и начин остваривања. 
Заковани спојеви (врсте, својства, начин преношења  
оптерећења и примена).Врсте заковица и припрема лимова 
за закивање.Материјал за заковице.Начин закивања. Избор 
заковице и врсте споја. Основни прорачун закованих спојева 
за челичне конструкције и лаке конструкције.  
Заварени спојеви. Основни појмови.Врсте заварених спојева 
и припрема лимова за заваривање. Симболи и упрошћено 
цртање заварених спојева на техничкој документацији.  
Лемљени спојеви. Примена лемљених спојева.Врсте лемова, 
носивост лемљених спојева. Лепљени спојеви.Својства, 
носивост и примена лепљених спојева.   

Шта је то нераздвојиви 
спој.Објаснити зашто се зове 
нераздвојив.Које су све врсте 
нераздвојивих спојева.Урадити 
пример прорачуна закованог 
споја.Пример прорачуна завареног 
споја.Шта је лемљење.Кад и како се 
користи.Својства лепљених спојева 
и начин лепљења.Наставне 
јединице се реализују кроз 
теоријски рад у учионици.  

Методе рада  монолошка, дијалошка.  

Облици рада  фронтални, индивидуални, групни.  

Ресурси  учионица, табла, креда, приручници, уџбеници, каталози.  

 

Инструменти  усмени одговори, вежбе.  

Начин праћења  систематско посматрање, провера стеченог знања, активност ученика.  

ОС по нивоима        

  

V - ТЕМА: РАЗДВОЈИВИ СПОЈЕВИ  
Време: јануар, фебруар, 
март, април  

Наставнe јединице  Начин реализације  

Врсте,својства и примена раздвојивих спојева.  
Навојни спојеви.Врсте, подела и примена навојних 
спојева.Завојница и навој.Врсте навоја и обележавање.Облици 
вијака и навртки и њихова употреба.Кључеви и одвијачи. 
Материјал за вијке и навртке.Облици чврстих (непокретних) 
навојних спојева и њихово остваривање. Осигурање навојних 
спојева од одвртања и лабављења везе. Расподела оптерећења 
у навојцима навојних спојева. Димензионисање чврстих 
(непокретних) навојних спојева. Покретни навојни спојеви, 
оптерећење, самокочење и степен искоришћења, 
прорачун.Цртање навојних спојева, вијака и навртки. Споjeви 
помоћу клинова (чивија), жлебни спојеви. Спојеви помоћу 
клинова за преношење силе.Спојеви помоћу клинова за 
преношење обртних момената, начин преношења оптерећења, 
облици клинова и налегање. Цртање клинова. Жлебни спојеви са 
равним и еволвентним боковима, геометријске мере, 
толеранције и налегања, радни и дозвољени напони.Везе 
обликом. Стезни спојеви. Врсте, подела и примена стезних 
спојева. Стезни спојеви остварени помоћу клинова.Стезни 
спојеви помоћу вијака. Стезни спојеви са конусним површинама. 
Споејеви са опружно-затезним прстеновима. Пресовани спојеви, 
облици, налегања, начин остваривања спојева и расклапање. 
Провера носивости и напона у пресованом споју. 

Шта је раздвојиви спој.Зашто се 
тако зове.На који начин се 
остварује: помоћу навоја, 
клинова, чивија, жлебљених 
делова, стезних спојева и 
спојева обликом.Приказати и 
објаснити врсте завртњева, 
навртки, кључева и 
одвијача.Урадити прорачун 
навојног споја.Изабрати и 
прорачунати клин без 
нагиба.Наставне јединице се 
реализују кроз теоријски рад у 
учионици.  
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Методе рада  монолошка, дијалошка.  

Облици рада  фронтални, индивидуални, групни.  

Ресурси  учионица, табла, креда, приручници, уџбеници, каталози.  

 

Инструменти  усмени одговори, вежбе.  

Начин праћења  систематско посматрање, провера стеченог знања, активност ученика.  

ОС по нивоима        

  

VI - ТЕМА: ЕЛАСТИЧНЕ ВЕЗЕ  Време: мај  

Наставнe јединице  Начин реализације  

Намена опруга.Врсте опруга.Опруге изложене савијању.Просте 
лиснате опруге и гибњеви, израда гибњева, оптерећење, 
деформација и деформацијони рад.Радни и дозвољени 
напони.Димензионисање гибња.Завојне опруге изложене савијању и 
спиралне опруге.Оплуге изложене увијању. Конструкциони 
облици.Оптерећење, деформације и радни напони код правих и 
цилиндричних опруга.Димензионисање цилиндричне навојне опруге 
и израда цртежа.   
Опруге изложене сложеним напрезањима.Плочасте опруге-облик, 
употреба, деформацијски дијаграми у зависности од међусобног 
положаја плоча.Прстенасте опруге- 
облици, употреба и деформацијски дијаграм.Дозвољени напон и 
степен сигурности.Челици за опруге. Облици гумених опруга 
изложених притиску и примери уградње.  

Приказати и објаснити разне 
врсте опруга.Урадити 
прорачун гибња.Наставне 
јединице се реализују кроз 
теоријски рад у учионици.  

Методе рада  монолошка, дијалошка.  

Облици рада  фронтални, индивидуални, групни.  

Ресурси  учионица, табла, креда, приручници, уџбеници, каталози.  

 

Инструменти  усмени одговори, вежбе.  

Начин праћења  систематско посматрање, провера стеченог знања, активност ученика.  

ОС по нивоима        

  
    

VII - ТЕМА: ЦЕВНИ ВОДОВИ, ЕЛЕМЕНТИ ЗА 
РЕГУЛИСАЊЕ ПРОТОКА И СУДОВА ПОД 
ПРИТИСКОМ  

Време: јун  

Наставнe јединице  Начин реализације  

Основно о цевним водовима.Врсте цеви.Цевни 
прикључци.Спајање и заптивање цеви.Компензационе 
цеви.Површинска заштита и золација цевних 
водова.Основни прорачун цеви и цевних водова. 
Елементи за регулисање протока, задаци и врсте. 
Вентили. Засуни. Приклопци. Славине. 
Уљнохидрауличке компоненте. Цртање цевних водова. 
Судови под притиском.  

Приказати разне врсте цевних 
прикључака.Облике вентила, славина, 
судова под притиском.Извршити 
анализу једног цевног вода.Наставне 
јединице се реализују кроз теоријски 
рад у учионици.  
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Методе рада  монолошка, дијалошка.  

Облици рада  фронтални, индивидуални, групни.  

Ресурси  учионица, табла, креда, приручници, уџбеници, каталози.  

 

Инструменти  усмени одговори, вежбе.  

Начин праћења  систематско посматрање, провера стеченог знања, активност ученика.  

ОС по нивоима        

  

ДОПУНСКА НАСТАВА:   

Допунска настава се организује за ученике који, из објективних разлога, у редовној настави не 
постижу задовољавајуће резултате или пак желе да имају боље оцене од тренутних у неком од 
програмскотематских подручја.Зависно од утврђених недостатака у знању ученика, као и узрока 
заостајања, формирају се одговарајуће групе с којима се организује допунски рад.Допунска настава 
је организована са једним часом недељно у договореном термину који највише одговара 
ученицима.  

  

ДОДАТНА НАСТАВА:   

Додатна настава из предмета Машински елементи организује се за ученике који имају више 
афинитета за решавање сложених задатака и продубљивање знања.Ангажовани ученици раде 
сложеније задатке из Машинских елемената уз помоћ професора. Настава се организује један час 
недељно у погодном термину за те ученике.  

  

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:   

Припремна настава из предмета Машински елементи организује се на крају школске године за оне 
ученике који у току школске године нису постигли задовољавајуће резултате и који су упућени на 
поправни испит.Припремна настава се реализује након завршетка редовне наставе на крају 
школске године.Трајање припремне наставе је десет часова.  
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Образовни 
профил  

Машински техничар моторних возила  Разред  II  

Предмет  
Електротехника и 

електроника  

Недељни 
фонд 

часова  
2  

Годишњи 
фонд 

часова  
74  

 Просветни гласник:  Број :  9  Година:  2013.  

Начин 
реализације  

Теоријска обрада наставних јединица обавља се на класичан начин у оквиру 
учионица коришћењем наставних средстава: табла, креда, књига, пројектор и 
слично. У току школске године врши се стална корелација са осталим 
наставним садржајима односно предметима. Оцењивање ученика у току 
школске године врши се на основу усмених одговора, као и на основу 
решавања тестова.  

  

Циљеви и задаци наставног предмета  
Циљ наставе предмета Електротехника и електроника је да ученици упознају конструкцију, рад 

и улогу електротехничких и електронских машина, уређаја и опреме који се примењују у машинству, 
као и средства за напајање електричном енергијом.  

Задаци наставе предмета Електротехника и електроника су:  

 упознавање основних закона и принципа електротехнике и електронике на којима се заснива 
рад одговарајућих машина и уређаја.  

 упознавање конструкције, начина рада и радних карактеристика мотора, генератора, 
трансформатора, постројења за пренос електричне енергије и електронских уређаја који се 
примењују у машинству.  

 оспособљавање за мање интервенције при раду са електроопремом на машинама и уређајима.  

 оспособљавање за мање интервенције при раду са компјутерски управљаним машинама.  
  

I - ТЕМА: УВОД У ПРЕДМЕТ  
Време: 
септембар  

 

Наставнe јединице  Начин реализације   

Упознавање ученика са планом и методом 
рада. Развој и значај електротехнике и 
електронике  

Упознавање  са  историјатом 
 техничких дисциплина.  

 
 

Методе рада  монолошко-дијалошка   

Облици рада  фронтални, индивидуални, рад у паровима, групни рад   

Ресурси    учионица, табла, креда, пројектор, рачунар...   

 

Инструменти  усмени одговори, решавање проблема   

Начин праћења  посматрање, активност, процењивање, питања ученика   

ОС по нивоима         

  

II - ТЕМА: ЕЛЕКТРОСТАТИКА  
 

Време: септембар  

Наставнe јединице  Начин реализације  

Појам наелектрисања. Кулонов закон. 
Електрично поље, електрични потенцијал и 
напон. Проводници и изолатори у 
електростатичком пољу. Електрична 
капацитивност и кондензатори.  
 

Наставне јединице се реализују кроз теоријски 
рад у учионици. Успоставити корелацију са 
предметом Физика.Ученике оспособљавати за 
самостално проналажење, систематизовање и 
коришћење информација из различитих извора 
(уџбеници, стручна литература и часописи, 
интернет). При раду користити макете. 
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Методе рада  монолошко-дијалошка  

Облици рада  фронтални, индивидуални, рад у паровима, групни рад  

Ресурси  учионица, табла, креда, пројектор, рачунар...  

 

Инструменти  усмени одговори, решавање проблема  

Начин праћења  посматрање, активност, процењивање, питања ученика  

ОС по нивоима        

  
 

 

III - ТЕМА: ЈЕДНОСМЕРНЕ СТРУЈЕ  Време: септембар, октобар   

Наставнe јединице  Начин реализације  

Електрична струја. Први Кирхофов закон. Омов 
закон и електрична отпорност. Џулов закон. 
Електрични рад и снага. Електрични генератор 
и ЕМС. Сложено коло. Други Кирхофов закон. 
Електролиза. Електрохемијски генератори. 
Термојонска емисија. Термоелектричне и 
фотоелектричне појаве.  

Успоставити корелацију са предметом 
Физика.Ученике оспособљавати за самостално 
проналажење, систематизовање и коришћење 
информација из различитих извора (уџбеници, 
стручна литература и часописи, интернет). При 
раду користити макете.  
Наставне јединице се реализују кроз теоријски рад 
у учионици.  

Методе рада  монолошко-дијалошка  

Облици рада  фронтални, индивидуални, рад у паровима, групни рад  

Ресурси  учионица, табла, креда, пројектор, рачунар...  

 

Инструменти  усмени одговори, решавање проблема  

Начин праћења  посматрање, активност, процењивање, питања ученика  

ОС по нивоима        

  
 

 

IV - ТЕМА: ЕЛЕКТРОМАГНЕТИЗАМ  Време: октобар, новембар   

Наставнe јединице  Начин реализације  

Електромагнетна сила и магнетна индукција. 
Електромагнетни и електродинамички 
инструменти. Амперов закон. Магнетни флукс 
и магнетно коло. Магнетна својства 
материјала.  
Фарадејев закон индукције.  

Успоставити корелацију са предметом 
Физика.Ученике оспособљавати за самостално 
проналажење, систематизовање и коришћење 
информација из различитих извора (уџбеници, 
стручна литература и часописи, интернет). При 
раду користити макете. Наставне јединице се 
реализују кроз теоријски рад у учионици.  

Методе рада  монолошко-дијалошка  

Облици рада  фронтални, индивидуални, рад у паровима, групни рад  

Ресурси  учионица, табла, креда, пројектор, рачунар...  

 

Инструменти  усмени одговори, решавање проблема  

Начин праћења  посматрање, активност, процењивање, питања ученика  

ОС по нивоима        
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V - ТЕМА: НАИЗМЕНИЧНЕ СТРУЈЕ  Време: новембар, децембар  

Наставнe јединице  Начин реализације  

Наизменичне струје – основни појмови. 
Отпори у колу наизменичне струје. 
Импеданса. Снага у колу наизменичне струје. 
Напонска резонанса. Трофазне струје. Веза 
навоја генератора у троугао и звезду. Снага 
трофазне наизменичне струје.  

Успоставити корелацију са предметом 
Физика.Ученике оспособљавати за самостално 
проналажење, систематизовање и коришћење 
информација из различитих извора (уџбеници, 
стручна литература и часописи, интернет). При 
раду користити макете. Наставне јединице се 
реализују кроз теоријски рад у учионици.  

Методе рада  монолошко-дијалошка  

Облици рада  фронтални, индивидуални, рад у паровима, групни рад  

Ресурси  учионица, табла, креда, пројектор, рачунар...  

 

Инструменти  усмени одговори, решавање проблема  

Начин праћења  посматрање, активност, процењивање, питања ученика  

ОС по нивоима        

  

VI - ТЕМА: ПРОИЗВОДЊА И ПРЕНОС ЕЛЕКТРИЧНЕ 
ЕНЕРГИЈЕ  

Време: децембар  

Наставнe јединице  Начин реализације  

Производња електричне 
енергије. Електране. 
Разводна постројења. 
Мреже високог и ниског 
напона.  

Указати на најважније аспекте везане за производњу и пренос 
електрићне енергије, те електродистрибутивни систем као коплексну 
целину. Ученике оспособљавати за самостално проналажење, 
систематизовање и коришћење информација из различитих извора 
(уџбеници, стручна литература и часописи, интернет). При раду 
користити макете. Наставне јединице се реал изују кроз теоријски рад у 
учионици.  

Методе рада  монолошко-дијалошка  

Облици рада  фронтални, индивидуални, рад у паровима, групни рад  

Ресурси  учионица, табла, креда, пројектор, рачунар...  

 

Инструменти  усмени одговори, решавање проблема  

Начин праћења  посматрање, активност, процењивање, питања ученика  

ОС по нивоима        

  

 

VII - ТЕМА: ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ  Време: децембар, фебруар  

Наставнe јединице  Начин реализације  

Пригушнице. Трансформатори. 
Асинхрони мотори. Синхроне 
машине. Генератори и мотори 
једносмерне струје. Селсини.  
Сервомотори. Корачни мотори.  

Указати на широко поље примене различитих електричних машина, како 
у процесу производње, тако и на другим пољима људске делатности, те 
на значај њихове оптималне експлоатације и важност мера и средстава 
заштите. Ученике оспособљавати за самостално проналажење, 
систематизовање и коришћење информација из различитих извора 
(уџбеници, стручна литература и часописи, интернет). При раду користити 
макете. Наставне јединице се реализују кроз теоријски рад у учионици.  

Методе рада  монолошко-дијалошка  

Облици рада  фронтални, индивидуални, рад у паровима, групни рад  

Ресурси  учионица, табла, креда, пројектор, рачунар...  
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Инструменти  усмени одговори, решавање проблема  

Начин праћења  посматрање, активност, процењивање, питања ученика  

ОС по нивоима        

  
  

VIII - ТЕМА: ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОНИ  Време: фебруар, март   

Наставнe јединице  Начин реализације  

Структура електричних погонских система. 
Радни механизми и машине. Врсте погона 
електричних машина. Механика 
електромоторних погона. Даљинско 
управљање и прекидачи. Даландерова 
спрега. Аутоматско управљање 
електромоторним погоном са применом 
повратне спреге. Дејство струје на човека и 
заштита од струјног удара.  
Степен механичке заштите електричног 
уређаја.  

Указати на широко поље примене различитих 
електричних машина, како у процесу производње, 
тако и на другим пољима људске делатности, те на 
значај њихове оптималне експлоатације и важност 
мера и средстава заштите. Ученике оспособљавати 
за самостално проналажење, систематизовање и 
коришћење информација из различитих извора 
(уџбеници, стручна литература и часописи, 
интернет). При раду користити макете. Наставне 
јединице се реализују кроз теоријски рад у 
учионици.  

Методе рада  монолошко-дијалошка  

Облици рада  фронтални, индивидуални, рад у паровима, групни рад  

Ресурси  учионица, табла, креда, пројектор, рачунар...  

 

Инструменти  усмени одговори, решавање проблема  

Начин праћења  посматрање, активност, процењивање, питања ученика  

ОС по нивоима        

  
 

 

IX - ТЕМА: ЕЛЕКТРИЧИ АПАРАТИ И УРЕЂАЈИ  Време: март  

Наставнe јединице  Начин реализације  

Уређаји за прекидање кола. Осигурачи. 
Биметални релеји. Тахогенератори. Оптички и 
индуктивни давачи позиције. Симболи и 
шеме.  

Указати на широко поље примене различитих 
електричних машина, како у процесу производње, 
тако и на другим пољима људске делатности, те на 
значај њихове оптималне експлоатације и важност 
мера и средстава заштите. Ученике оспособљавати 
за самостално проналажење, систематизовање и 
коришћење информација из различитих извора 
(уџбеници, стручна литература и часописи, 
интернет). При раду користити макете. Наставне 
јединице се реализују кроз теоријски рад у 
учионици.  

Методе рада  монолошко-дијалошка  

Облици рада  фронтални, индивидуални, рад у паровима, групни рад  

Ресурси  учионица, табла, креда, пројектор, рачунар...  

 

Инструменти  усмени одговори, решавање проблема  

Начин праћења  посматрање, активност, процењивање, питања ученика  

ОС по нивоима        
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X - ТЕМА: ЕЛЕКТРОНИКА  Време: март, јун  

Наставнe јединице  Начин реализације  

Кретање електрона кроз вакум у 
електромагнетном пољу. Катодна цев. 
Полупроводници. PN-спој. Диоде. 
Транзистори. FET и MOSFET. Тиристори. 
Интегрисана кола. Исправљачи. 
Стабилизатори напона. Појачавачи и њихова 
примена. Електронски генератори. Основна 
логичка кола у аутоматици и рачунарској 
техници. Микропроцесори. Индустријски 
рачунари. Регулација сервопогона.  

Истаћи све већу примену електронских склопова у 
индустрији, те важност електронике у 
аутоматизацији процеса производње. Ученике 
оспособљавати за самостално проналажење, 
систематизовање и коришћење информација из 
различитих извора (уџбеници, стручна литература и 
часописи, интернет). При раду користити макете. 
Наставне јединице се реализују кроз теоријски рад 
у учионици.  

Методе рада  монолошко-дијалошка  

Облици рада  фронтални, индивидуални, рад у паровима, групни рад  

Ресурси  учионица, табла, креда, пројектор, рачунар...  

 

Инструменти  усмени одговори, решавање проблема  

Начин праћења  посматрање, активност, процењивање, питања ученика  

ОС по нивоима        

  

ДОПУНСКА НАСТАВА:   

Допунска наства се организује за ученике који, из објективних разлога, у редовној настави не постижу 
задовољавајуће резултате или желе да имају боље оцене од тренутних у неком од 
програмскотематских подручја, или са ученицима који желе да унапреде постигнућа у одрђеној 
наставној области. Зависно од утврђених недостатака у знању ученика, као и узрока заостајања, 
формирају се одговарајуће групе с којима се организује допунски рад. Допунска настава је 
организована са једним часом недељно у договореном термину који највише одговара ученицима. 
Ученик је обавезан да остварује допунску наставу ако се процени да је то потребно.  

  

ДОДАТНА НАСТАВА:   

Додатна настава организује се за ученике који имају више афинитета према и посебна 
интересовања за предмет.  Додатна настава омогућава да се од броја ангажованих ученика 
изабере неколико који су најбољи за такмичење машинских школа.  

  

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:   

Припремна настава из предмета организује се на крају школске године за оне ученике који у току 
школске године нису постигли задовољавајуће резултате и који су упућени на поправни испит, као 
и за ванредне ученике. Припремна настава се реализује након завршетка редовне наставе на крају 
школске године, у обиму од најмање 10% од укупног годишњег броја часова из предмета.   
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Предмет  Мотори СУС  
Недељни 

фонд 
часова  

2  
Годишњи 

фонд 
часова  

74  

 Просветни гласник:  Број :  9  Година :  2013.  

Начин 
реализације  

Предмет се реализује у учионици са целим оделењем. Програм се реализује 
на класичан начин,након уводног излагања коришћењем : Паноа,шема , 
шематских приказа или реалних модела делова мотора СУС , или склопова 
мотора ученицима се на јасан и конкретан начин дају потребне информације 
о моторима СУС. Контрола усвојених знања врши се на више начина :  
-Дијалогом, усменим одговорима ученика ;  

- контролним вежбама ;  
- практичном демонстрацијом на реалним моделима.  
На основу свих елемената који се проверавају више пута даје се коначна 
оцена.  
 

  

Циљеви и задаци наставног предмета   
Циљеви предмета су ;  

 Упознавање ученика са основним врстама и конструкцијама мотора СУС ;  

 Упознавање са основним теоријским поставкама рада мотора СУС ;  

 Упознавање са основним системима и начином функционисања мотора СУС;  

 Упознавање са начином одржавања система мотора СУС;  

 Упознавање са основним недостацима и кваровима на моторима СУС ;  

 Упознавање са  основним радњама на одржавању и поправци кварова на моторим СУС.  
Задаци предмета су :  

 Оспособљавање ученика за самосталан рад :  

 Стицање основних знања и вештина за поравку и одржавање мотора СУС ;  

 Овладавање са радом на мерним и контролним уређајима потребним за одржавање мотора 
СУС;  Техничка припрема за решавање конкретних проблема у вези одржавања мотора СУС.  
 

I - ТЕМА: ПОЈАМ И ЗНАЧАЈ МОТОРА СУС  Време: септембар  

Наставнe јединицe  Начин реализације  

Упопознати ученике са основним 
појмовима у вези са моторима СУС. Дати 
кратак историјат настанка мотора СУС. 
Навести основне поделе мотора СУС. 
Објаснити основне карактеристике 
мотора СУС.  

Програм се реализује на класичан начин са целим 
оделењем уз кратак уводни део коришћењем :  
Паноа, шема и шематских приказа .  
Провера усвојених знања се врши усменим путем или 
контролном вежбом.   

Методе рада  монолог,дијалог,демонстрација  

Облици рада  фронтални,групни  

Ресурси  учионица,табла креда,панои,шеме.  

 

Инструменти  усмени одговори,контролне вежбе.  

Начин праћења  систематско праћење ученика,контрола активности и евиденција.  

ОС по нивоима        
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II - ТЕМА: ЧЕТВОРОТАКТНИ ОТО МОТОРИ  Време: септембар,октобар  

Наставнe јединицe  Начин реализације  

Упознати ученике са основним склоповима и 
начином рада мотора СУС.Објаснити принцип 
рада ОТО и ДИЗЕЛ мотора.Обрадити радне 
циклусе мотора СУС теоријске и стварне. 
Обрадити конструционе саставне делове 
мотора СУС : Клип, Клипну групу ,Клипњачу , 
Коленасто вратило ,и Брегасту осовину.  

Програм се реализује на класичан начин са целим 
оделењем коришћењем паноа ,шема и реалних 
модела мотара СУС. Ученике ангажовати на 
активно учешће у настав дијалогом и 
постављањем питања у вези рада мотора СУС. 
Провера знања се врши : Усменим одговорима , 
контролним  вежбама и тестом знања.   

Методе рада  монолог, дијалог,демонстрација  

Облици рада  фрронтални ,групни ,индивидуални.  

Ресурси  стално праћење и контрола активности и напредовања ученика.  

 

Инструменти  усмени одговори,контролне вежбе ,тест знања.  

Начин праћења  перменентна контрола и праћење активности ученика.  

ОС по нивоима        

  

III - ТЕМА: СИСТЕМ ЗА НАПАЈАЊЕ ГОРИВОМ  Време: новембар  

Наставнe јединицe  Начин реализације  

Објаснити систем за напајање горивом и то : 
Елементе система , Инсталацију за довод 
горива , Систем за образовање смеше.  
Посебно обрадити Карбуратор и то :   
Саставне делове ,Режиме рада и помоћне 
уређаје.Објаснити и ситеме за унутрашње 
образовање смеше.    

Тема се реализује на класичан начин у учионици са 
целим оделењем.После краћег уводног излага ња 
теме дијалогом и коришћењем  паноа ,шема  и 
реалног модела карбуратора ученике упознати са 
системом за убризгавање горива.  
Провера знања се врши : Усменим одговорима , 
дијалогом и контролним вежбама.  

Методе рада  монолог,дијалог,демонстрација.  

Облици рада  фронтални , групни , индивидуални.  

Ресурси  учионица ,табла ,креда,шеме ,панои.  

 

Инструменти  усмени одговори,контролне вежбе , тестови.  

Начин праћења  систематско праћење ,контрола и евиденција активности ученика.  

ОС по нивоима        

  

IV - ТЕМА: СИСТЕМ ЗА ПАЉЕЊЕ СМЕШЕ ОТО 
МОТОРА  

Време: децембар  

Наставнe јединицe  Начин реализације  

Упознати ученике са ситемом за паљење 
смеше. Објаснити системе : Класичан 
,Транзисторски,  

Тема се реализује на класичан начин са кратким 
теоријским уводом и демонстрацијом на реалном 
моделу или преко шематског приказа. Провера 
стеченог знања врши се : Усмено дијалогом или 
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Електронски и Магнетно паљење. Посебно 
обратити пажњу на стандардни механички 
систем паљења и његово подешавање.  

практичном провером на реалном моделу система 
за паљење.   

Методе рада  монолог,дијалог,демонстрација.  

Облици рада  фронтални, групни , индивидуални.  

Ресурси  учионица,панои,шеме,реални модели.  

 

Инструменти  усмени одговори,тестови ,демонстрација.  

Начин праћења  стално праћење и контрола напредовања ученика уз увиденцију.  

ОС по нивоима        

  

V - ТЕМА: ДИЗЕЛ МОТОРИ  Време: јануар  

Наставнe јединицe  Начин реализације  

Објаснити основне карактеристике Дизел 
мотора. Обрадити принцип рада Дизел 
мотора. Појаснити теоријски и стварни 
дијаграм рада Дизел мотора. Дати упоредне 
карактеристике Ото и Дизел мотора.  

Тема се реализује на класичан начин са целим 
оделењем.Уз кратки теоријски увод помоћу шема 
паноа или реалних модела ученицима се презентује 
рад Дизел мотора. Провера знање се врши : 
дијалогом, контролним тестом или демонстрацијом 
на реалном моделу.  

Методе рада  монолог ,дијалог,демонстрација.  

Облици рада  фронтални,групни ,индивидуални.  

Ресурси  учионица,панои ,шеме,реални модели.  

 

Инструменти  дијалог,контролне вежбе,тестови .  

Начин праћења  стална контрола и евиденција напредовања ученика.  

ОС по нивоима        

  

VI - ТЕМА: СИСТЕМ НАПАЈАЊА ДИЗЕЛ МОТОРА 
ГОРИВОМ  

Време: фебруар ,март  

Наставнe јединицe  Начин реализације  

Навести поделу система за напајање горивом 
код Дизел мотора и основну инсталацију овог 
система Обрадити пумпе високог притиска 
посебно  
линијске и елементе система : Бризгаче , и 
регула торе броја обретаја. Објаснити 
електронску контролу убризгавања .   

Тема се реализује на класичан начин са целим оде 
лењем.После кратког теоријског увода помоћу 
шема, паноа и реалних модела детаљно 
презентовати тему у ученицима. Проверу 
усвојених знања обавити: Дијалогом, 
демонстрацијом и тестом знања.   

Методе рада  монолг,дијалог , демонстрација.  

Облици рада  фронтални ,групни , индивидуални.  

Ресурси  учионица , шеме , панои , реални модели.  
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Инструменти  дијалог, контролни задаци , тестови , демонстрација.  

Начин праћења  перманентни  надзор и контрола са евиденцијом .  

ОС по нивоима        

  
    

VII - ТЕМА: СИСТЕМ ХЛАЂЕЊА МОТОРА  Време: март,април  

Наставнe јединицe  Начин реализације  

Навести врсте система за хлађење мотора  :  
Ваздушно и водено хлађење и дати основне 
предности и недостатке ових система.  
Дати преглед и функционисање основних 
елеме ната система за хлађење : Хладњака , 
пумпе за воду и термостата.  

Тема се реализује класичн у учионици са целим 
оделењем.После уводног излагања помоћу шема 
,шематских приказа или реалних модела ученици 
могу да сагледају овај важан сисстем мотора СУС.  
Провера знања се врши класично : Усмено , 
писмено или демонстрацијом.  

Методе рада  монолог, дијалог, демонстрација  

Облици рада  фронтални , групни или индивидуални.  

Ресурси  учионица, панои ,шеме , реални модели.  

 

Инструменти  дијалог , контролне вежбе , тестови, демонстрација.  

Начин праћења  стална контрола ,испитивање и евиденција напоредовања.  

ОС по нивоима        

  

 

VIII - ТЕМА: СИСТЕМ ЗА ПОДМАЗИВАЊЕ МОТОРА  Време: април  

Наставнe јединицe  Начин реализације  

Навести врсте система за подмазивање мотора, 
начин подмазивања и основне елементе 
система за подмазивање мотора СУС.  
Обрадити : Подмазивање са  и без притиска код 
ових мотора .  
Навести основне врсте уља за подмазивање .  
 

Тема се реализује на класичан начин у учионици 
са целим оделењем.После увода прећи на 
дијалог и демонстрацију ,како би се ученицима 
приближи ла тема. Контрола знања се врши :   
Усмено , као демонстрација ,или као тест знања.  

Методе рада  монолог , дијалог , демонстрација.  

Облици рада  фронтални , групни , појединачни.  

Ресурси  учионица , шеме ,реални модели.  

 

Инструменти  дијалог, контролни задатак,тестови , демонстрација.  

Начин праћења  стална контрола активности и обавезана евиденција.  

ОС по нивоима        
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IX - ТЕМА: ДВОТАКТНИ МОТОРИ СУС  Време: мај  

Наставнe јединицe  Начин реализације  

Објаснити принцип рада двотактних Ото и 
Дизел мотора. Извршити упоређење рада 
двотактних и четворотактних мотора СУС. 
Навести предности и мане двотактних Ото и 
Дизел мотора,  

 

Тема се реализује на класичан начин са целим оделењем. 
После краћег увода користећи  паное ,шеме и реалне моделе 
мотора СУС презентовати  учениницима тему. Проверу знања 
обавити : Усмено,тестом или као практичну демонстрацију.   

Методе рада  монолог, дијалог, демонстрација.  

Облици рада  фронтални , групни или индивидуални.  

Ресурси  учионица ,табла ,креда ,панои ,шеме,реали модели.  

 

Инструменти  дијалог ,контролни задаци ,тестови .  

Начин праћења  стална контрола ,праћење и евиденција постигнутих резултата.  

ОС по нивоима        

X - ТЕМА: ТЕХНИЧКО ОПСЛУЖИВАЊЕ МОТОРА СУС  Време: мај,јун  

Наставнe јединицe  Начин реализације  

Објаснити појам Техничког опслуживања 
моторних возила. Навести поступке 
одржавања моторних возила :Корективно , 
превентивно и редовно одржавање мотора 
СУС. Обрадити услове рада мотора СУС и 
појаснити поступке хабања и механичке 
заштите   
 
 

Програм се реали ује са целим оделењем .  
Применом савремених метода објаснити појам 
техничкогопслуживања  моторних возила  . 
Користити  дијагностику у виду рачунарског 
програма. Контролу и оцењивање вршити : Усмено 
контролном вежбом или демонстрацијом.  

Методе рада  монолог, дијалог , демонстрација.  

Облици рада  фронтални ,групни ,појединачни.  

Ресурси  учионица ,панои ,шеме шемаски прикази.  

 

Инструменти  фронтални , групни , индивидуални.  

Начин праћења  стална контрола ,праћење и евиденција резултата.  

ОС по нивоима        

  

ДОПУНСКА НАСТАВА:   

Допунска настава се реализује по потреби са ученицима који нису савладали градиво , или су и 
неких разлога пропустили део градива.настава се реализује са групом ученика у заказаном термину.  
О реализације ове наставе се води евиденција,и на крају се сумирају постинути резултати.  
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ДОДАТНА НАСТАВА:   

Додатна настава се реализује са ученицима који су посебно талентовани ,или заинтересовани. 
Сврха реализације ове наставе је припрема ученика за такмичење у струци на различитим нивоима 
од школског до Републичког.  Настава се реализује у заказаним терминима и о томе се води 
евиденција.  
Након такмичења врши се анализа постигнутих резултата.  

  

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:   

Припремна настава се реализује у случају припреме ученика за матурске ,или Завршне испите , 
односно припреме за наставак школовања на вишем степену образовања. Настава се реализује са 
заинтересовном групом ученика након завршетка школске године. О раду са ученицима се води 
посебна евиденција и прате постигнути резултати.  
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Предмет  Практична настава  
Недељни 

фонд 
часова  

6  
Годишњи 

фонд 
часова  

222  

 Просветни гласник:  Број :  9  Година :  2013.  

Начин 
реализације  

 Настава се изводи у радној организацији и школској установи. У току школске 
године врши се стална корелација са осталим наставним предметима и 
њиховим садржајима. Ученици се упознају са основама примене стеченог 
теоријског знања у практичним ситуацијама и практичним проблемима 
затеченим на распоређеном радном месту у оквиру радне организације. У 
оквиру сваке програмске целине, ученици се оспособљавају да самостално 
проналазе, систематизују, користе и размењују добијене информације путем 
интернета, у школи, у радној организацији, итд.  Уче се тимском раду, 
самопроцени, излагању својих и групних радова, вербалној и писаној 
комуникацији. Оцењивање ученика врши се путем усмених одговора, израдом 
вежби и тестова.  

  

Циљеви и задаци наставног предмета   
Циљ наставе предмета Практична настава је да ученици овладају елементарним вештинама и 

умењима за обављање технолошких операција и поступака  и на тај начин да се оспособе да 
практично примењују знања, умења на руковању, одржавању, опслуживању, производњи и 
одржавању мотора СУС. Задаци наставе предмета Практична настава су:  

 упознавање са алатом, прибором и машинама;  

 упознавање са производним радом у условима производње машина и обради метала;  

 оспособљавање за економично коришћење материјала, чување алата, прибора , машина и 
друге опреме у производњи;  

 овладавање основним вештинама ручне обраде и машинске обраде и склапање машина;  

 оспособљавање за рад у процесу одржавања машина и уређаја;  

 стицање навика за примену мера заштита на раду и коришћење заштитних средстава;  

 да ученици схвате значај квалитета у производњи и одржавању машина;  

 да ученици науче да цене производни рад и схвате значај мајсторства извршилаца као једног 
од услова за квалитетну производњу у машинству и обради метала;  

 да се упознају са основним индустријским постројењима и њиховом функцијом;  

 да се ученици оспособе за активно учествовање у процесу организоване производње;  

 да ученици стекну основна знања о машинама;  

 да се ученици упознају са основним индустријским постројењима и њиховој примени у 
машиноградњи и металопрерађивачкој индустрији;  

 упознавање са врстама, деловима, склоповима мотора и његових уређаја;  

 оспособљавање за обављање дијагностицирање, одржавања и поправке на мотору;  

 упознавање и извођење послова производње, испитивања и контроле рада мотора;  

 упознавање са поступцима, организацијом у току експлоатације мотора, снабдевања и 
евидентирању резервних делова.  

    

I - ТЕМА: УВОД  Време: септембар  

Наставна јединицe  Начин реализације  

Програм и задаци практичне наставе. 
Кућни ред, радна места, опрема радног 
места, уређаји и алати за рад при 
обучавању у току извођења наставе.  

Упознавање ученика са програмом, задацима, 
опремом, радним местом, уређајима и алатима у 
практичној настави.  

Методе рада  монолошка, дијалошка, демонстративна  
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Облици рада  фронтални, индивидуални, групни  

Ресурси  уџбеник, интернет, радна организација, радионица, учионица  

 

Инструменти  усмени одговори, самостални рад и ангажовање ученика, реализација  

Начин праћења  
систематско посматрање, процена, активност ученика, примена стеченог 
знања, питања ученика  

ОС по нивоима        

  

II - ТЕМА: ОСНОВНИ ПОЈМОВИ О ТЕХНИЧКОМ 
ОДРЖАВАЊУ МОТОРА  Време: септембар   

Наставнe јединице  Начин реализације  

Врсте мотора. Подела и карактеристике 
мотора. Одржавање, дијагностика и оправка 
мотора. Алати, уређаји и прибори за 
одржавање и поправку мотора. Организација и 
методе одржавања и поправки мотора.   

Настава се реализује у учионици и радионици. 
Упознавање ученика са врстама  и поделом 
мотора, начинима дијагностификовања квара, 
алатима, уређајима и приборима за одржавање.   

Методе рада  монолошка, дијалошка, демонстративна, практичан рад  

Облици рада  фронтални, индивидуални, групни, рад у паровима  

Ресурси  уџбеник, интернет, постери, учионица, радна организација, радионица  

 

Инструменти  усмени одговори, самостални рад и ангажовање ученика, реализација   

Начин праћења  систематско посматрање, процењивање, активност ученика, питања 
ученика  

ОС по нивоима        

  

 

III - ТЕМА: ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКА ГЛАВНИХ 
ДЕЛОВА  
                    МОТОРА  

Време: септембар - новембар  

Наставнe јединице  Начин реализације  

Основни циљеви и склопови мотора, њихове 
функције, материјал и израда. Алати, уређаји 
и опрема за одржавање и поправку мотора. 
Контролни и други уређаји за испитивање 
исправности мотора и његових делова. 
Изграђивање мотора из возила. Расклапање и 
дијагностика неисправности главних делова.  
Контрола нивоа уља у картеру.  

Настава се реализује у школској радионици а по 
потреби део у радној организацији. Упознавање 
ученика са опремом, одржавањем и начином 
руковања моторима, њихове функције, материјал и 
израда. Упознавање са контролним и другим 
уређајима за испитивање исправности мотора и 
његових делова.  

Методе рада  монолошка, дијалошка, демонстративна, практичан рад   

Облици рада  фронтални, индивидуални, групни, рад у паровима  

Ресурси  уџбеник, интернет, постери, учионица, радна организација, радионица   
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Инструменти  усмени одговори, самостални рад и ангажовање ученика, реализација  

Начин праћења  систематско посматрање, процењивање, активност ученика, питања 
ученика   

ОС по нивоима        

  

IV - ТЕМА: СИСТЕМ ЗА НАПАЈАЊЕ ОТО МОТОРА  Време: новембар - децембар  

Наставнe јединице  Начин реализације  

Делови и елементи система, улога и начин 
рада. Пумпе за гориво. Расклапање, 
дијагностика и склапање пумпе за гориво. 
Провера рада пумпе за гориво. Карбуратор, 
састав и рад. Подешавање пловка (нивоа 
горива у лончићу). Подешавање карбуратора. 
Изграђивање и уграђивање карбуратора и 
пречистача ваздуха.  

Настава се реализује у школској радионици а по 
потреби део у радној организацији. Упознавање 
ученика са деловима и системима за напајање 
мотора горивом, расклапање, дијагностика и 
склапање пумпе за гориво. Упознавање са 
подешавањем карбуратора и његовим 
изграђивањем и уграђивањем.  

Методе рада  монолошка, дијалошка, демонстративна, практичан рад  

Облици рада  фронтални, индивидуални, групни, рад у паровима  

Ресурси  уџбеник, интернет, постери, учионица, радна организација, радионица   

 

Инструменти  усмени одговори, самостални рад и ангажовање ученика, реализација  

Начин 
праћења  

систематско посматрање, процењивање, активност ученика, питања 
ученика  

ОС по нивоима        

  

 

V - ТЕМА: СИСТЕМ ЗА ПАЉЕЊЕ МОТОРА  Време:    децембар - фебруар  

Наставнe јединице  Начин реализације  

Платинска дугмад, кондензатор, свећице и каблови. 
Испитивање свећица, каблова и њихових спојева. 
Безконтактно паљење. Упознавање са деловима 
елементима система. Испитивање исправности и напајање 
индукционог калема и електронског модула. Провера отпора 
акумулатора и модула намотаја индукционог калема, 
магнетног импулса и разводника. Провера разводника 
паљења Хал-и овим давачем. Електронски систем паљења. 
Контрола давача броја обртаја. Провера отпора индукционог 
калема. Провера електронског модула. Провера напона 
електронске управљачке јединице.   
 

Настава се реализује у школској 
радионици а по потреби део у 
радној организацији. Упознавање 
ученика са системом за паљење 
мотора, дијагностиком целог 
система и његових компоненти.  

Методе рада  монолошка, дијалошка, демонстративна, практичан рад  

Облици рада  фронтални, индивидуални, групни, рад у паровима  

Ресурси  уџбеник, интернет, постери, учионица, радна организација, радионица   



СССС:  СССССССС СССССССС СССССССС СССССС – ССССС СССССС 

СССССССС СССС:  ССССССССС С СССССС СССССС                            64 

 

Инструменти  усмени одговори, самостални рад и ангажовање ученика, реализација  

Начин 
праћења  

систематско посматрање, процењивање, активност ученика, питања 
ученика  

ОС по нивоима        

  
    

VI - ТЕМА: СИСТЕМ ЗА УБРИЗГАВАЊЕ ДИЗЕЛ 
МОТОРА  

Време: фебруар -  април  

Наставнe јединице  Начин реализације  

Састав и делови система. Улога појединих делова 
и рад. Врсте пумпи ниског и високог притиска. 
Карактеристике, одржавање и регулација система. 
Елементи линијске и ротационе пумпе. 
Регулатори пумпи високог притиска. Уградња и 
изградња пумпе и грубих и финих пречистача. 
Бризгаљке, уградња, изградња и подешавање.   

Настава се реализује у школској радионици а 
по потреби део у радној организацији. 
Упознавање ученика са системом за 
убризгавање горива код дизел мотора, са 
улогом и начином функционисања елемената 
система и њиховом уградњом и изградњом у 
систем и из система.  

Методе рада  монолошка, дијалошка, демонстративна, практичан рад  

Облици рада  фронтални, индивидуални, групни, рад у паровима  

Ресурси  уџбеник, интернет, постери, учионица, радна организација, радионица   

 

Инструменти  усмени одговори, самостални рад и ангажовање ученика, реализација  

Начин 
праћења  

систематско посматрање, процењивање, активност ученика, питања 
ученика  

ОС по нивоима        

  

 
 

VII - ТЕМА: СИСТЕМ ЗА ХЛАЂЕЊЕ МОТОРА  Време: април - мај  

Наставнe јединице  Начин реализације  

Врсте и делови система. Ваздушно хлађење. 
Хлађење уз помоћ течности. Хлађење под 
притиском течности. Пумпа за расхладну 
течност. Термостат. Хладњак. Изградња и 
уградња пумпи и термостата. Контрола рада 
система. Доливање и замена расхладне 
течности.  
 

Настава се реализује у школској радионици а по 
потреби део у радној организацији. Упознавање 
ученика са системима за хлађење мотора, врстама 
и начининима рада, њиховом контролом рада и 
заменом.  

Методе рада  монолошка, дијалошка, демонстративна, практичан рад  

Облици рада  фронтални, индивидуални, групни, рад у паровима  

Ресурси  уџбеник, интернет, постери, учионица, радна организација, радионица  
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Инструменти  усмени одговори, самостални рад и ангажовање ученика, реализација  

Начин 
праћења  

систематско посматрање, процењивање, активност ученика, питања 
ученика  

ОС по нивоима        

  

VIII - ТЕМА: СИСТЕМ ЗА ПОДМАЗИВАЊЕ МОТОРА  Време: мај  

Наставнe јединице  Начин реализације  

Састав, делови и рад система за 
подмазивање. Пумпа за подмазивање. 
Изградња и уградња пумпе за уље. 
Замена уља и пречистача уља. Контрола 
нивоа уља у картеру. Контролни елементи 
притиска у систему за подмазивање.  

Настава се реализује у школској радионици а по 
потреби део у радној организацији. Упознавање 
ученика са системом за подмазивање мотора, његовом 
наменом, начином функционисања , елементима као и 
начином уградње и изградње у систем и из њега.  

Методе рада  монолошка, дијалошка, демонстративна, практичан рад  

Облици рада  фронтални, индивидуални, групни, рад у паровима  

Ресурси  уџбеник, интернет, постери, учионица, радна организација, радионица  

 

Инструменти  усмени одговори, самостални рад и ангажовање ученика, реализација  

Начин 
праћења  

систематско посматрање, процењивање, активност ученика, питања 
ученика  

ОС по нивоима        

  

IX - ТЕМА: ТЕХНИЧКО ОДРЖАВАЊЕ И 
ОПСЛУЖИВАЊЕ  
                   МОТОРА  

Време: јун  

Наставнe јединице  Начин реализације  

Контрола исправности рада мотора. Сервисни 
захвати и интервали одржавања мотора. Правилно 
одржавање и нега мотора и његових уређаја (систем 
за хлађење, подмазивање и паљење). Организација 
рада у радионицама и сервисима за одржавање и 
оправку мотора. Резервни делови и алати. 
Испитивање радне способности (истрошености 
мотора) и планирање захвата на мотору (замена 
појединих делова и елемената)  

Настава се реализује у школској радионици 
а по потреби део у радној организацији. 
Упознавање ученика са техничким 
одржавањем и опслуживањем мотора, 
контролом рада мотора, његове 
истрошености као и са организацијом 
радних задатака у радионици.  

Методе рада  монолошка, дијалошка, демонстративна, практичан рад  

Облици рада  фронтални, индивидуални, групни, рад у паровима  

Ресурси  уџбеник, интернет, постери, учионица, радна организација, радионица   

 

Инструменти  усмени одговори, самостални рад и ангажовање ученика, реализација  

Начин 
праћења  

систематско посматрање, процењивање, активност ученика, питања 
ученика  

ОС по нивоима        

  



СССС:  СССССССС СССССССС СССССССС СССССС – ССССС СССССС 

СССССССС СССС:  ССССССССС С СССССС СССССС                            66 

ДОПУНСКА НАСТАВА:   

Допунска настава се организује за ученике који, из објективних разлога, у редовној настави не 
постижу задовољавајуће резултате или пак желе да имају боље оцене од тренутних у неком од 
програмскотеметских области. У зависности од нивоа знања, формирају се групе са којима се 
организује допунски рад. Допунска настава се организује са једним часом недељно у договореном 
термину са ученицима.  

  

ДОДАТНА НАСТАВА:   

Додатна настава се организује за ученике који показују више интересовања и способности да 
савладају комплексије проблеме и у свом раду уз сарадњу са професором користе напредније 
знање и технике. Додатна настава омогућава да се од броја ангажованих ученика одабере 
неколицина најбољих за ангажовање на такмичењима.  

  

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:   

Припремна настава се организује на крају школске године за оне ученике који у току школске 
године нису постигли задовољавајуће резултате и који су упућени на поправни испит. Припремна 
настава се реализује на крају школске године.  
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Предмет  
Грађанско 
васпитање  

Недељни 
фонд 

часова  
1  

Годишњи 
фонд 

часова  
37  

Просветни гласник:  Број :  11  Година :  2013.  

Начин 
реализације  

- Настава из предмета Грађанско васпитање се изводи у виду 
едукативних радионица. Ове радионице се базирају на принципима 
активног учешћа и равноправности свих учесника,искуственом учењу и 
интерактивним и кооперативним стратегијама подучавања. Наставник 
је посредник и водитељ као и извор сазнања који ствара услове и 
подстиче ученике да кроз међусобне размене и интеракцију са 
наставником стичу знања,изграђују позитивне ставове и развијају 
вештине и способности.  

- Најчешће коришћени облици рада су:симултана индивидуална 
активност,рад у паровима или малим групама,размена или разговор у 
кругу, групна дискусија и излагање пред целом групом.  

- У зависности од теме и постављених задатака,примењују се бројне 
технике активног учења: избацивање идеја, класификовање и 
рангирање, одигравање улога и игре симулације, решавање проблема 
уз коришћење различитих средстава изражавања и комуникације 
(вербално, цртежом, покретом и употребом медија).  

- Ученици се оцењују описно оценама успешан или веома успешан,при 
том се процењује ангажовање и заинтересованост ученика као и 
редовност похађања наставе.  

- Простор у коме се изводи настава је учионица опште намене с тим што 
треба да постоји могућност за седење у кругу и рад у одвојеним мањим 
групама.  

  

Циљеви и задаци наставног предмета предмета:  
 да  ученици  разумеју  природу  и  начин  успостављања  друштвених,  етичких  и правних норми 

и правила и њихову важност  за заједнички живот;   

 да се ученици уведу у разумевање појма права и упознају са Конвенцијом  о   

 правима  детета  и  другим  међународним  документима  која  се  баве  људским правима   

 да  ученици науче  врсте права и разумеју односе међу правима и узајамност права и 
одговорности;    

 да се код ученика развије осетљивост за кршење права, спремност за заштиту  сопствених  и  
права  других  и  науче  технике  залагања  за  остваривање  права детета;   

 да се ученици подстакну и оспособе за активну партиципацију у животу школе;   

 да се ученици обуче техникама групног рада и групног одлучивања;   

 да  код  ученика  развија  способност  критичког  расуђивања  и  одговорног  одлучивања и 
делања;   

 да се ученици обуче ефикасном планирању заједничких акција и пројеката  да  се  избором  
садржаја  и  укупним  начином  рада  у  оквиру  овог  предмета   

поштују  и  практикују  основне  демократске  вредности  и  подстакне  њихово  присвајање.   
    

I - ТЕМА: ПРАВА И ОДГОВОРНОСТИ/ ОСНОВНИ 
ПОЈМОВИ  

Време: септембар, октобар   

Наставнe јединице  Начин реализације  

- Уводни час,  
- Потребе и права,  
- Права  и правила у учионици,  
- Права и закони,  
- Међународни документи о заштити права: 

Универзална декларација о људским  
 

Упознавање ученика са садржајем и циљевима 
предмета. Кроз радионице се са ученицима 
симулирају ситуације у којима они процењују 
степен демократичности у доношењу одлука на 
различите начине. Ова тематска целина уводи 
ученике у познавање и  разумевање 
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правима и Конвенција о правима детета...  
- Права и вредности.  

 

 проблематике  права  и  одговорности  и  развија  
способности, ставове и поступке који воде 
заштити и остваривању права.  

Методе рада  едукативне радионице, монолошки, дијалошки рад  

Облици рада  фронтални, индивидуални и групни рад  

Ресурси  
коришћење писаних садржаја: картица са задацима, упитника и текстова из 
приручника за Грађанско васпитање  

 

Инструменти  усмени одговори, самостални и групни рад ученика, дискусија  

Начин праћења  процењивање разумевања појмова кроз анализу рада ученика  

ОС по нивоима        

  

II - ТЕМА: ВРСТЕ ПРАВА И ОДНОСИ МЕЂУ ПРАВИМА  Време:октобар, децембар   

Наставнe јединице  Начин реализације  

- Врсте права,  

- Односи међу правима,  

- Сукоб права,  

- Дечја и људска права,  

- Задаци за вежбање Познавање 
Конвенције и заступљеност права 
штампи.  

Тематска целина посвећена је појму, карактеристикама 
и вредностима грађанског друштва.Разврставањем 
картица на којима су исписана поједина права детета у 
задате категорије,ученици се упознају са садржајем  
Конвенције и врстама права и и међусобне повезаности 
и недељивости права.Ученици обављају испитивања 
познатих особа(рођака,пријатеља,друге ученике) о томе 
колико познају Конвенцију и истражују да ли је и на који 
начин тематика права заступљена у дневној и 
омладинској штампи и приказују своје налазе на часу.  

Методе рада  едукативне радионице, монолошки, дијалошки рад, дискусија, дебата  

Облици рада  фронтални, индивидуални и групни рад  

Ресурси  
коришћење писаних садржаја: картица са задацима, упитника и текстова из 
приручника за Грађанско васпитање  

 

Инструменти  усмени одговори, самостални и групни рад ученика, дискусија, дебата  

Начин праћења  
процењивање рада ученика и њиховог ангажовања у радионицама преко 
резултата рада и евалуације  

ОС по нивоима        

  

III - ТЕМА: ПРАВА И ОДГОВОРНОСТИ  Време: децембар, март  

Наставнe јединице  Начин реализације  

• Одговорности одраслих I II,  
• Одговорности деце,  
• Задаци за вежбање: Права и правила у 

учионици II.  
• Кршење права детета,  
• Заштита права детета.  

 

Ученици по групама разматрају улоге и обавезе 
родитеља и наставника у остваривању 
појединих права, а ученици стичу увид у однос 
између права и одговорности.Уједно се ученици 
на овај начин упознају са државним и 
међународним обавезама у области 
олстваривања и зашите права детета.Ученици 
увиђају проблематику права и одговорности, 
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 увођење ученика у групни рад и упознају се 
елементи демократског одлучивања 
(гласањем).  
Ученици по групама извештавају.  

Методе 
рада  

едукативне радионице, монолошки, дијалошки рад  

Облици 
рада  

фронтални,индивидуални и групни рад  

Ресурси  

унапред припремљене анкете, брошуре, новински чланци, коришћење писаних 
садржаја: картица са задацима, упитника и текстова из приручника за Грађанско 
васпитање  

 

Инструменти  
усмени одговори, самостални и групни рад ученика, дискусија, дебата, 
попуњавање упитника и анкета, презентација  

Начин 
праћења  

процењивање рада ученика и њиховог ангажовања у радионицама преко 
резултата рада и евалуације  

ОС по 
нивоима  

      

  

IV - ТЕМА: КРШЕЊЕ И ЗАШТИТА ПРАВА/ 
ПЛАНИРАЊЕ И  
ИЗВОЂЕЊЕ АКЦИЈА (У ШКОЛИ ИЛИ ЛОКАЛНОЈ 
СРЕДИНИ) У КОРИСТ ПРАВА  

Време: март, јун  

Наставнe јединице  Начин реализације  

- Сагледавање промена  
- Партиципација у школи I и II  
- Избор проблема I и II  
- Како решити проблем I и I  
- Израда плана акције I и II  
- Анализа могућих ефеката акције  
- Приказ и анализа групних радова   
- Планирање и извођење акције – акција по избору 
ученика   
- Завршни анализа акција/планова и резимирање 
и евалуација наставе целог предмета.  

Ова тематска целина  припрема  и  
подстиче  ученике  на  активно  
учешће  у  животу  школе  и заједнице 
и омогућава  систематизацију  и  
практичну примену  наученог  у овом 
предмету.         
 Ученици  идентификују  проблеме  
везане  за  дечја  права  у школи  и  
средини,  израђују  план  акције  којом  
би  те  проблеме  могли  да решавају и 
изводе акцију у школи или локалној 
средини.     

Методе рада  едукативне радионице, рад у групама  

Облици 
рада  

фронтални,индивидуални и групни рад  

Ресурси  
унапред припремљене анкете, брошуре, новински чланци, коришћење писаних 
садржаја:картица са задацима, упитника и текстова из приручника за Грађанско васпитање  

 

Инструменти  самостални и групни рад ученика, попуњавање упитника и анкета, презентација  

Начин праћења  
процењивање рада ученика и њиховог ангажовања у радионицама преко 
резултата рада и евалуације  

ОС по нивоима        
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Предмет  
Православни 

катихизис  

Недељни 
фонд часова  1  

Годишњи 
фонд 

часова  
37  

Просветни гласник:  Број :  
080-04- 
19/02-08  Година :  2003.  

Начин 
реализације  

Групе из предмета православни катихизис су подељене тако да имају од 15 
до 25 ученика.  
У току школске године врши се стална корелација са осталим наставним 
предметима (грађанско васпитање, српски језик и књижевност, историја, 
социологија, философија).   
Ученицима се пружа целовит православни поглед на свет и живот, 
уважавајући две димензије: историјски хришћански живот (историјску 
реалност Цркве) и есхатолошки (будући) живот (димензију идеалног). То 
значи да ученици систематски упознају православну веру у њеној 
доктринарној, литургијској, социјалној и мисионарској димензији, при чему се 
хришћанско виђење живота и постојања света излаже у веома отвореном, 
толерантном дијалогу са осталим наукама и теоријама о свету, којим се 
настоји показати да хришћанско виђење (литургијско, као и подвижничко 
искуство Православне Цркве) обухвата сва позитивна искуства људи, без 
обзира на њихову националну припадност и верско образовање. Све ово 
спроводи се како на информативно-сазнајном тако и на доживљајном и 
делатном плану, уз настојање да се доктринарне поставке спроведу у свим 
сегментима живота (однос с Богом, са светом, с другим људима и са собом). 
Оцењивање ученика у току школске године врши се на основу њихове 
активности на часу и усмених одговора.   

 
Циљеви и задаци наставног предмета :  

Циљ наставе у 2. разреду средње школе је да код ученика развије способност за постављање 
питања о целини и најдубљем смислу постојања човека и света, људској слободи, животу у заједници, 
феномену смрти, односу с природом која нас окружује и друго, као и одговарање на ова питања у 
светлу православне хришћанске вере и искуства Цркве.  

Задаци наставе православног катихизиса (веронауке) 2.разреду средње школе су да ученици:  

 науче да правилно дефинишу појмове: личност, слобода, љубав - на основу православног 
учења о Светој Тројици;  

 уоче да је човек као икона Божија личност и да је он једино биће које је у личним односима, 
односима слободе, љубави према другом бићу, способно да уочи ограниченост природе и њену 
угроженост од небића;  

 запазе да је Литургија икона начина Божијег постојања. 
  

I - ТЕМА: УВОД  Време: септембар  

Наставнe јединице  Начин реализације  

Упознавање ученика и катихете, упознавање 
са садржајима рада  

Упознавање ученика са садржајем програма и 
начином рада.  

Методе рада  дијалошка  

Облици рада  фронтaлни  

Ресурси    кабинет, табла, рачунар  

 

Инструменти  усмени одговори, самостални рад ученика  

Начин праћења  систематско праћење, актвност ученика, питања ученика  

ОС по нивоима        
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II - ТЕМА: СВЕТА ТРОЈИЦА ЈЕДАН БОГ  Време: септембар  

Наставнe 
јединице  Начин реализације  

Вера у Бога у 
Старом и Новом  
Завету  

Најпре изложити православно учење о Богу који је Св.Тројица, с посебним 
указивањем на то да је носилац постојања у Богу личност, а не природа, и да је 
личност заједница слободе с другом личношћу. Ово ће бити неопходно да би 
се разумела каснија проблематика везана за постојање створене природе, 
односно да и створена природа може да превазиђе своју ограниченост ако 
постоји у једној личности.  

Методе рада  дијалошка, демонстративна, текстуална  

Облици рада  индивидуални, фронтални  

Ресурси    кабинет, табла, рачунар  

 

Инструменти  усмени одговори, самостални рад ученика  

Начин праћења  систематско праћење, актвност ученика, питања ученика  

ОС по нивоима        

  

III - ТЕМА: ОНТОЛОШКЕ ПОСЛЕДИЦЕ ВЕРЕ У СВЕТУ 
ТРОЈИЦУ  

КАО ЈЕДНОГ БОГА  

Време: октобар, новмбар, 
децембар, јануар  

Наставнe јединице  Начин реализације  

Један Бог је Отац- конкретна 
личност; Исус Христос- Син 
Божији; Свети Дух, треће 
лице Свете Тројице; 
Тумачење вере у Свету 
Тројицу као једног Бога.  

Најпре изложити православно учење о Богу који је Св.Тројица, с 
посебним указивањем на то да је носилац постојања у Богу личност, 
а не природа, и да је личност заједница слободе с другом личношћу. 
Ово ће бити неопходно да би се разумела каснија проблематика 
везана за постојање створене природе, односно да и створена 
природа може да превазиђе своју ограниченост ако постоји у једној 
личности.  

Методе рада  дијалошка, демонстративна, текстуална  

Облици рада  индивидуални, фронтални  

Ресурси    кабинет, табла, рачунар  

 

Инструменти  усмени одговори, самостални рад ученика  

Начин праћења  систематско праћење, актвност ученика, питања ученика  

ОС по нивоима        

  

IV - ТЕМА: СТВАРАЊЕ СВЕТА НИ ИЗ ЧЕГА  Време: фебруар, март, април  

Наставнe јединице  Начин реализације  

Старојелинско философско 
схватање бића; Јединство и 
мноштво; Личност Оца јесте 
узрок постојања божанске 
природе; Личност и 
индивидуа.  

Треба реализовати путем описа стварања који је дат у Св.Писму 
Старог завета, (1.Мој.1-2), и тумачења светих отаца. Посебну пажњу 
треба обратити на то да је по хришћанском учењу свет створен ни из 
чега. Из овога треба да проистекну следећи закључци: да је Бог 
апсолутно слободан у свом постојању у односу на свет; да постојање 
створене природе зависи од воље Божије, а не од ње саме, као и то да 
су створена бића подложна трулежности и смрти -  због тога што је 
њихова природа створена ни из чега. С друге стране, будући да је свет 
створен, односно будући да има почетак постојања и могућност краја, 
његове суштинске категорије постојања јесу време и простор. За 
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разлику од Бога који је нестворен, који нема ни почетак ни крај, и зато 
Бог живи изван времена и простора, односно вечан је.  

Методе рада  дијалошка, демонстративна, текстуална  

Облици рада  индивидуални, фронтални  

Ресурси  

 

кабинет, табла, рачунар  

 

Инструменти  усмени одговори, самостални рад ученика  

Начин праћења  систематско праћење, актвност ученика, питања ученика  

ОС по нивоима        

  

V - ТЕМА: ЦРКВА – ИКОНА ЦАРСТВА БОЖИЈЕГ  Време: мај, јун  

Наставнe јединице  Начин реализације  

Хришћанство и Црква; Црква- 
истина као заједница; Црква- 
заједница будућег века; Религија 
или Црква?; Црква- циљ историје.  

Објаснити ученицима да су свет и све што је у њему створени за 
вечност, да су сви створени да буду причасници вечног живота, 
али да се то може остварити само ако човек своју слободу као 
дар Божији изражава као заједништво са Богом и другим људима, 
те да из те перспективе код ученика развије способност 
разумевања, преиспитивања и вредновања сопственог односа 
према другом човеку као непоновљивом бићу и икони Божијој и 
према творевини Божијој и изгради спремност на покајање.  

Методе рада  дијалошка, демонстративна, текстуална  

Облици рада  индивидуални, фронтални  

Ресурси  кабинет, табла, рачунар  

 

Инструменти  усмени одговори, самостални рад ученика  

Начин праћења  систематско праћење, актвност ученика, питања ученика  

ОС по нивоима        

  
    

 
 


