
 

 

 

Подручје рада: Текстилство и кожарство 

Образовни профил: Модни кројач 

 

Наставни план ( Образовни општеобразовни и изборни општеобразовни предмети )  
Наставни план ( Стручни предмети )  
Први разред  
Други разред  
Трећи разред  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ОПШТЕОБРАЗОВНИХ ПРЕДМЕТА ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ МОДНИ КРОЈАЧ 1.  

НАСТАВНИ ПЛАН   

 

Недељни и годишњифондчасовазаобразовнипрофил: МОДНИ КРОЈАЧ  

 

I РАЗРЕД  
 

II РАЗРЕД  
 

III РАЗРЕД  
  

УКУПНО  
 

недељно  годишње  
 

недељно  годишње  
 

недељно  годишње  
  

годишње  
 

Т

  

В

  

П

Н  Т  В  

П

Н  

Б

  

Т

  

В

  

П

Н  Т  

В

  

П

Н  

Б

  Т  

В

  

П

Н  Т  

В

  

П

Н  

Б

  Т  

В

  

П

Н  

Б

  Σ  

А1: ОБАВЕЗНИ 

ОПШТЕОБРАЗОВН

И ПРЕДМЕТИ  

1

4  

2

  

 504  72    9

  

  297     7    196     997  7

2  

  1069  

1   Српски језик и 

књижевност  

3

  

  108     2

  

  66     2    56     230     230  

1.

1  

______________

_језик и 

књижевност*  

 

3  

   

108  

    2      66     2     56      230       230  

2  Српски као 

нематерњи 

језик*  

 

2  

  72       

2  

  66      2     56      194      194   

3  Страни језик  2

  

  72     2

  

  66            138     138  

4  Физичко 

васпитање  

2

  

  72     2

  

  66     2    56     194     194  

5  Математика  2

  

  72     2

  

  66     1    28     166     166  

6  Рачунарство и 

информатика  

 2

  

  72                   7

2  

  72  

7  Историја  2

  

  72                   72     72  

8  Физика  1

  

  36                   36     36  

9  Географија  1

  

  36                   36     36  

1

0  

Хемија  1     36                    36     36  



1

1  

Екологија и 

заштита животне 

средине  

       1

  

  33            33     33  

1

2  

Ликовна култура                 1     28     28     28  

1

3  

Социологија са 

правима грађана  

               1     28     28     28  

Б: ИЗБОРНИ 

ПРЕДМЕТИ  

1

  

  36     1

  

  33     2    56     125     125  

1  Грађанско 

васпитање / 

Верска настава  

1

  

  36     1

  

  33     1    28     97     97  

2  Изборни 

предмети 
** 

 

              1    28     28     28  

Укупно А1+Б  

1

5  

2

  

 

540  72  

  

1

0  

  

330  

   8  

(9
*

*
)  

  224  

(252
**

) 

   1094  

(1122
**

)  72  

  1166  

(1194
**

) 

Укупно   17  612  
 

10  330  
 

8 (9
**

)  224 (252
**

)  
  

1166 (1194
**

)  
 

 

 Напомена:*Заученикекојинаставуслушајунаматерњемјезикунационалнемањине          

                   ** Ученикбирапредметсалистеизборнихопштеобразовнихилистручнихпредмета 

 

Б. Листа изборних предмета према програму образовног профила  
 

Рб  Листа избпрних предмета*  

РАЗРЕД  

I  II  III  

Ппщтепбразпвни предмети   

1  Изабрани сппрт    1  

2  Истприја (пдабране теме)    1  

3  Музишка култура     1  

4  Страни језик     1  



5  Лпгика     1  

6      

7      

*Бира се један пд ппнуђених предмета у трећем разреду.  

 

 

 

Осталипблиципбразпвнп-васпитнпградатпкпмшкплскегпдине      

 

I  

РАЗРЕД   

шаспва  

II  

РАЗРЕД   

шаспва  

III  

РАЗРЕД   

шаспва  

УКУПНП   

шаспва  

Час пдељеоскпг старещине  72  66  56  194  

Дпдатни рад*  дп 30  дп 30  дп 30  дп 120  

Дппунски рад*  дп 30  дп 30  дп 30  дп 120  

Припремни рад*  дп 30  дп 30  дп 30  дп 120  

  *Акпсеукажепптребазапвимпблицимарада 

 

Факултативни облици образовно-васпитног рада током школске године 

 

I РАЗРЕД        II РАЗРЕД        III РАЗРЕД           

шаспва   шаспва   шаспва  

Екскурзија  дп 3 дана  дп 5 дана  

дп 5 

наставних  

дана  

Језик другпг нарпда или наципналне маоине са елементима 

наципналне културе  
 

2 шаса недељнп  

Трећи страни језик  2 шаса недељнп  



Други предмети*  1-2 шаса недељнп  

 

Стваралашке и слпбпдне активнпсти ушеника (хпр, секција и другп)  30-60 шаспва гпдищое  

Друщтвене активнпсти (ушенишки парламент, ушенишке задруге)  15-30 шаспва гпдищое  

Културна и јавна делатнпст щкпле  2 радна дана  

*Ппреднаведенихпредмета, щкплампжедапрганизује, у складусаппредељеоимаушеника, 

факултативнунаставуизпредметакпјисуутврђенинаставнимпланпвимадругихпбразпвнихпрпфилаистпгилидругпгппдрушјарада, 

наставнимпланпвимагимназијеилипппрпграмимакпјисупетхпднпдпнети.   

 

 

 

 

Остваривање школског програма по недељама   
 

 

I  

шаспва  

РАЗРЕД  II 

шаспв

а  

РАЗРЕД   III  

шаспва  

РАЗРЕД  

Разреднп шаспвна настава  36   33   28   

Ментпрски рад (настава у блпку, пракса)   1    4   6   



Пбавезне ваннаставне активнпсти  2   2   2   

Матурски испит      3   

Укупнп радних недеља  39   39   39   

  

 

 

Подела одељења на групе      

разред  предмет/мпдул  

гпдищои фпнд шаспва    
Брпј ушеника 

у групи - дп  вежбе  
практишна 

настава  

настава 

блпку  

у  

I  Рашунарствп и инфпрматика  72     15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. НАСТАВНИ ПЛАН   

 

Недељни и гпдишоифпндчаспвастручнихпредметазапбразпвнипрпфил: МОДНИ КРОЈАЧ  

 



 

I РАЗРЕД  II РАЗРЕД  III РАЗРЕД  УКУПНО  

недељн

п  
гпдишое  недељнп   гпдишое  недељнп   гпдишое  гпдишое  

Т

  

В  П

Н  
Т  В  ПН  Б  Т

  

В  П

Н 
 Т  В  ПН  Б  Т  В  П

Н 
 Т  В  П

Н  
Б  Т  В  ПН  Б  Σ  

А2: ОБАВЕЗНИ 

СТРУЧНИ 

ПРЕДМЕТИ  

4

  

5

  

6  144  18

0  
216  3

0  
4  5  1

3  
13

2 
 165  429  12

0 
 2  7  1

4  
5

6 
 196  39

2  
18

0 
 332  541  103

7 
 

33

0 

 2240  

1

.  
Текстилни 

материјали  
2

  

2

  
 72  72    2

  

2   6

6  
66            138  138    276  

2

.  
Естетскп 

пбликпваое  
               2    56     56    56  

3

.  
Технплпгија 

пдеће  
2

  
  72     2

  
  6

6  
    2

  
  5

6 
    194     194  

4

.  
Кпнструкциј

а пдеће  
 3

  
  10

8  
    3

  
  99    3

0  
 3    84   3

0  
  291   6

0  
 351  

5

.  
Практишна 

настава  
  6    21

6  
3

0  
  1

3  
  429  9

0  
  1

4  
  39

2  
15

0 
   103

7 
 

27

0 

 1307  

6

.  
Предузетни

щтвп  
               2    56     56    56  

Б: ИЗБОРНИ 

ПРЕДМЕТИ  
               1    28     28    29  

1

.  
Избпрни 

предмети   
               1    28     28    28  

Укупнп А2+Б  

4

  

5

  6  144  
18

0  216  
3

0  4  5  
1

3  
13

2  165  429  
12

0  2  

7 

(8

*) 

 14  
5

6 

196  
 

(224*)  

39

2  
18

0  332 

541  
 

(569*)  

103

7 

 

33

0 

224

0  
 

(2268

*) 

Укупнп   15  570  22  846  
23  

(24*)  
824  

(852*)  
2240  

(2268*)  

 



 

 

 

 

 

Б. Листа изборних предмета према програму образовног профила 

Рб  Листа избпрних предмета  

 
РАЗРЕД  

I  II  III  

Струшни предмети     

1.  Савременп пдеваое    1  

2.  Примена рашунара у кпнструкцији пдеће    1  

 

 

Остали облици образовно-васпитног рада током школске године 

 

I РАЗРЕД 

шаспва  
 II РАЗРЕД 

шаспва  

 III  
РАЗРЕД  

шаспва  

УКУПНП   

шаспва  

Час пдељеоскпг старещине  72  66  56  194  

Дпдатни рад*  дп 30  дп 30  дп 30  дп 90  

Дппунски рад*  дп 30  дп 30  дп 30  дп 90  

Припремни рад*  дп 30  дп 30  дп 30  дп 90  

*Акпсеукажепптребазапвимпблицимарада 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

I РАЗРЕД     II РАЗРЕД     III РАЗРЕД   

шаспва   шаспва  шаспва  

Екскурзија  дп 3 дана  дп 5 дана  дп 5 дана  

Језик другпг нарпда или наципналне маоине са елементима наципналне културе  2 шаса недељнп  

Трећи страни језик  2 шаса недељнп  

Други предмети*  1-2 шаса недељнп  

Стваралашке и слпбпдне активнпсти ушеника (хпр, секција и другп)  30-60 шаспва гпдищое  

Друщтвене активнпсти (ушенишки парламент, ушенишке задруге)  15-30 шаспва гпдищое  

Културна и јавна делатнпст щкпле  2 радна дана  

*Ппреднаведенихпредмета, щкплампжедапрганизује, у складусаппредељеоимаушеника, факултативнунаставуизпредметакпјисуутврђенинаставним 
планпвимадругихпбразпвнихпрпфилаистпгилидругпгппдрушјарада, наставнимпланпвимагимназијеилипппрпграмимакпјисупретхпднпдпнети.   

 

 

 

Оствариваоешкплскпгпрпграмаппнедељама 

 

I РАЗРЕД   

шаспва  
 II РАЗРЕД    

шаспва  
III РАЗРЕД   

шаспва  

Разреднп шаспвна настава  
36  33  28  



Ментпрски рад (настава у блпку, пракса)  
1  4  6  

Пбавезне ваннаставне активнпсти  
2  2  2  

Матурски испит  
  3  

Укупнп радних недеља  39  39  39  

 

 

Подела одељења у групе 
 

редра 

з 
предмет/мпдул  

гпдищои фпнд шаспва  брпј  
ушеника у 

групи -дп  вежбе  
практишна  
настава  

настава у  
блпку  

I  

Текстилни материјали  72    10  

Кпнструкција пдеће  108    10  

Практишна настава   216  30  10  

II  

Текстилни материјали  66    10  

Кпнструкција пдеће  99   30  10  

Практишна настава   429  90  10  

III  Естетскп пбликпваое  56    10  

 Кпнструкција пдеће  84   30  10  

Практишна настава   392  150  10  

Предузетнищтвп  56    15  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

I РАЗРЕД 

 
 

Обавезни општеобразовни предмети 

Српски језик и књижевност  

Страни језик  

Физичко васпитање  

Maтематика  

Рачунарство и информатика  

Историја   

Физика   

Географија   

Хемија  

Изборни општеобразовни предмети 

Грађанско васпитање  

Обавезни стручни предмети 

Текстилни материјали  

Технологија одеће  

Практична настава  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. НАСТАВНИ ПРОГРАМ  

А1: ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ  

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ  

 

Годишњи фонд часова:    108   

Разред:    
први  

Циљеви предмета:   

1. Проширивање и продубљивање знања о српском књижевном језику;   

2. Развијање и неговање језичке  културе, поштовање правила књижевног (стандардног) језика у усмeном и 

писаном изражавању;   

3. 

4. Подстицање ученика на усавршавање говорења, писања и читања, као и неговање културе  

5. дијалога; Оспособљавање за ефикасно комуницирање;   

Упознавање књижевне уметности;   

 6. Унапређивање знања о сопственој култури и културама других народа;   

 

7. Развијање хуманистичког и књижевног образовања на најбољим делима српске и светске културне баштине;   

 8. Упућивање ученика на истраживачки и критички однос према књижевности;   

 

9. Обезбеђивање функционалних знања из теорије и историје књижевности;   

10. Развијање трајног интересовања за нова сазнања. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕМА  

 

ЦИЉ  

ИСХОДИ По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да:   

 ПРЕПОРУЧЕНИ  

САДРЖАЈИ   ПО 

ТЕМАМА  

НАЧИН  

ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  

Увод 

проучавање  

књижевног 

дела   

у  Увођење  ученика 

у свет  

књижевног  

 дела  и  

књижевност као 

науку и 

уметност 

• разликује врсте уметности и њихова 

изражајна средства 

• објасни појам и функцију књижевности као 

уметности и однос књижевности и других 

уметности 

• наведе научне дисциплине које се баве 

проучавањем књижевности 

• увиђа разлику између усмене и писане 

књижевности 

• разликује књижевне родове и врсте 

• одреди тему, мотив, сиже, фабулу, лик и 

идеју у књижевном делу 

• износи своје утиске и запажања о 

књижевном делу, тумачи његове битне  

чиниоце и вреднује га 

•  

•  

•  

•  

•  

•  

Врсте уметности, подела 

уметности 

Књижевност као уметност, 

књижевност и друге 

уметности 

Историја књижевности, 
теорија књижевности, 

књижевна критика 

Лирика као књижевни род: 

народна лирска песма и 

уметничка лирска песма по  

избору 

Епика као књижевни род: 
епска народна песма   

(предлог „Кнежева вечера“), 

приповетка по избору и 

роман (предлог Драгослав 
Михаиловић  

„Кад су цветале тикве“) 

Драма као књижевни род: 

драма по избору  

 

• На почетку теме ученике упознати 

са циљевима и исходима наставе / 

учења, планом рада и начинима 

оцењивања.   

 

 

 

Место реализације наставе 

• Настава се реализује у учионици  

 

 Препоруке  за  реализацију  

наставе 

•  Приликом обраде драмског дела 

могућност посете позоришној 

представи и гледање снимка 

позоришне представе, а након тога 

разговор о драмском тексту и 

његовој позоришној  

 

реализацији. Такође је ову 

наставну тему могуће обрађивати 

током целе школске  



    године, па на пример структуру и 

одлике  драмског дела обрадити на 

примеру „Ромеа и Јулије“, а структуру и 

одлике лирске и епске   

 

Књижевност  

старог века   

 Упознавање  

 ученика  са  

митологијом, 

репрезентативн 

им делима  

старог века и 

њиховим   

значајем за 

развој европске 

културе 

 објасни значај митологије за античку 

књижевност и развој европске културе 

 наведе имена аутора, називе обрађених 

дела и класификује их по културама 

којима припадају, књижевним 

родовима  

 

и врстамаобјасни универзалне поруке  

књижевности старог века 

• Сумерско-вавилонска 

књижевност: Еп о Гилгамешу 

(анализа одломка) 

• Митови: о Танталу, Сизифу, 

Нарцису; митови о Троји:   

Парисов суд, Одисеј и 

Пенелопа, Ахил, 

Едип… Хеленска 

књижевност:   

Хомер: Илијада (одломак) 

• Софокле: Антигона  

(одломак) 

народне песме обрадити током 

реализације теме Народна 

књижевност   

• Народна књижевност се може 

обрадити по мотивима (рад у 

групама)   

 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз:   

• праћење остварености исхода   

• тестове знања   

 



   •  Стари и Нови завет  

(текстови по избору) 

 

• тестове практичних вештина   

 

Оквирни број часова по темама 

• Увод у проучавање дела (14 часова) 

• Књижевност старог века (12 часова) 

• Средњовековна књижевност (12 

часова) 

• Народна књижевност (13 часова) 

• Хуманизам и ренесанса (11 часова) 

• Општи појмови о језику (6 часова) 

• Фонетика (10 часова) Правопис 

(10 часова) 

• Култура изражавања (20 часова) 

 Средњовековна 

књижевност   

 Упознавање са 

споменицима 

јужнословенске 

културе,  

развојем писма и 

језика,  

делима 

средњовековне 

књижевности 

 наведе најзначајније споменике 

јужнословенске културе, језик,  писмо и век 

у ком су насталиименује ауторе и  

деларазуме поетику жанрова 

средњовековне   

  књижевности  
лоцира обрађене текстове у историјски  

 контекст 

 објасни  значај  средњовековне  

књижевности за српску културу 

 

•  

• 

•  

•  

•  

Почеци словенске 

писмености: Црноризац 

Храбар : „Слово о 

писменима“ 

Рад Ћирила и Методија 

Словенска писма и развој 

књижевног језика 

Најстарији споменици 

јужнословенске културе 

Свети Сава : „Житије  

светог   

Симеона“ (одломак) 

   •  Јефимија: „Похвала кнезу   

Лазару“ 

 

   •  Деспот Стефан Лазаревић;   

„Слово љубве“ 

 

 



Народна 

књижевност   

 Указивање  на 

народну  

књижевност  

 као  израз  

колективног  

 мишљења  и  

осећања, ризницу 

народних  

обичаја, чувара 

моралног и  

националног 

кодекса 

 разликује лирске, епске и лирско-епске 

песмеуочи одлике усмене уметности речи 
(колективност, варијантност,  

формулативност) 

 процењује етичке вредности изнете у 

делима народне књижевности 

тумачи ликове, битне мотиве, 

фабулу, сиже, композицију и поруке у 

одабраним  

 

делимаупореди уметничку интерпретацију 

стварности  и историјске чињенице 

• Врсте народне књижевности 

• Лирска народна песма „Овчар 

и девојка“, „Зао господар“ 

(предлог) 

• Епска народна песма 

„Бановић Страхиња“, Марко   

пије уз Рамазан вино“, „Бој на   

Мишару“   

• Лирско-епске песме 

(по избору)   

• Народне проза 

(бајка по избору)   

   Кратке народне прозне врсте   

(избор)   

 

 

Хуманизам 

ренесанса   

и   Упознавање са 
поетиком 
хуманизма и  

ренесансе,  

њеним 

најзначајним 

представницим а 

и књижевним 

делима 

 наведе  најзначајније  представнике  и 

њихова дела 

 објасни значење појмова хуманизам и 

ренесанса 

 наводи  и  на  обрађеним 

 делима образлаже одлике епохе 

упореди вредности средњег века са  

вредностима  хуманизма  и  

ренесансе 

• Поетика хуманизма и 

ренесансе, најзначајнији   

представници 

• Франческо Петрарка:   

„Канцонијер“  (избор 

сонета) 

• Ђовани Бокачо:  

„Декамерон“ (приповетка по 

избору) или   

Данте Алигијери „Пакао“   

(приказ дела, одломак) 

• Вилијам Шекспир: „Ромео  

и  Јулија“ 

•  Сервантес: „Дон Кихот“   

(одломак)   

 

 

 



       

Општи  

појмови  

језику    

о   Указивање  на 

проучавање  

 језика  као  

система, 

упознавање са 

његовом 

функцијом, 

друштвеном 

условљеношћу и 

историјским 

развојем 

 објасни функцију језика и појам језичког 

знакаразуме природу  

 модерног књижевног   

(стандардног) језиканаведе фазе  
развоја књижевног језика до 19. века 

 наведе  дисциплине  које  се  баве  

 

проучавањем језичког система 

•  

•  

•  

•  

Место језика у људском 
друштву, битна својства  

језика, језик и комуникација 

Књижевни језик, језичка 

норма и стандардизација 

Језички систем и науке које 

се њиме баве 

Књижевни језици код Срба до 

19. века 

 

 



Фонетика    Сстицање  

 знања  из  

области фонетике 

(фонологије) 

књижевног  

језика и 

способности да 

се та знања 

примене у говору 

и  

писању 

 правилно изговара гласове и акценте 

 књижевног  језика 

 разликује гласовне алтернације 

• Фонетика и фонологија 

• Гласови књижевног језика и 

њихов изговор 

• Гласовне алтернације 

сугласника (звучних и 

безвучних; с:ш, з:ж, н:м; 

к,г,х:ч,ж,ш и к,г,х:ц,з,с; 
алтернације ненепчаних са 

предњонепчаним  
сугласницима),  самогласника 

(промена о у е и умекшаност 

сугласника, непостојано а, 
промена сонанта л у вокал о) и 

упрошћавање  

сугласничких  група са 

правописним   

решењима 

 

    

 

 Акценти књижевног језика  

 

 

Правопис    Оспособљавање 

ученика да пишу 

у складу  са 

правописном 

нормом 

 уме да се служи правописом   

 примени знања о гласовним алтернацијама 

у складу са језичком  

 нормом 

примени употребу великог и малог  

 слова у складу са језичком нормом 

подели речи на крају реда у складу са језичком 

нормом 

 Главне норме писања великог 

и малог слова (на почетку 

реченице, наслови и натписи, 

властита имена, имена 

народа, географски појмови, 

небеска тела, празници, 

установе и организације, 

присвојни придеви на –ов и – 

ин, куртоазна употреба 

великог слова, вишечлана 

имена земаља и остала 

вишечлана имена, помоћне 

речи у именима, називи 

серијских и апстрактних 

појмова, звања, титуле…)

  Подела речи на крају 

реда 

 

 



Култура 

изражавања   

 

 

 

 Оспособљавање 

ученика  да  

користе различите  

облике  

 казивања  и  

функционалне 

стилове 

  

  

  

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

писаном изражавању 

  разликује  функционалне  стилове 

 препозна и примени одлике 

разговорног и књижевноуметничког 

функционалног стилапопуњава 

формуларе, уплатнице, захтеве и слично у 

складу са језичком нормом 

  

  

  

 Језичке вежбе  Стилске 

вежбеВрсте  

 функционалних  

стилова- основне  

одликеРазговорни  

функционални стил 

Књижевноуметнички 

функционални стил 

 Попуњавање формулара, 

захтева, уплатница и сл. 

 Школски писмени задаци  

4х2+2 

 Домаћи задаци 

 

 

 

 

 Назив предмета:   СТРАНИ ЈЕЗИК   

 Гпдищои фпнд шаспва:    72  

 Разред:    први  

Развијаое сазнајних и интелектуалних сппспбнпсти и стицаое ппзитивнпг пднпса према другим културама уз 

уважаваое разлишитпсти 

 Циљ предмета:     и усвајаое знаоа и умеоа пптребних у кпмуникацији на странпм језику у усменпм и писанпм пблику. 

ЦИЉ  

ИСХОДИ НА КРАЈУ ПРВОГ  

РАЗРЕДА  

Ученик ће бити у стању да:  

ПРЕДВИЂЕНЕ ТЕМЕ 

ОПШТЕ И СТРУЧНЕ  
КОМУНИКАТИВНЕ ФУНКЦИЈЕ  



Разумевање на слух  

 

Псппспбљаваое  

ушеника  за 

разумеваое усменпг 

гпвпра   

- Разуме решенице,  

питаоа и упутства из 

свакпдневнпг гпвпра (кратка 

упутства изгпвпрена сппрп и 

разгпветнп)   

- Разуме ппщти садржај 

краћих, прилагпђених текстпва 

(рашунајући и струшне) ппсле 

некпликп слущаоа или уз 

ппмпћ визуелних ефеката (на 

упутствима, пзнакама, 

етикетама) - Разуме брпјеве 

(цене, рашуне, ташнп време)   

  

Напомена: Тематске области се 1. Представљаое себе и других   
прожимају и исте су у сва четири 

2. Ппздрављаое (састајаое, растанак; разредa. 

 Аутори  уџбеника  и фпрмалнп,  нефпрмалнп, специфишнп пп  
наставници обрађују их у складу са  

регипнима)   

интересовањима  ученика,   

актуелним збивањима у свету као 3.Идентификација и именпваое пспба, и потребама 

струке   пбјеката,  бпја, брпјева итд.)   

 4. Даваое једнпставних упутстава и  

- Свакпдневни живпт (прганизација  кпманди   времена, ппслпва, слпбпднп време);  5.

 Изражаваое мплби и захвалнпсти   

- Свет рада (перспективе и пбразпвни 6. Изражаваое извиоеоа   

 системи);    7. Изражаваое пптврде и негираое   

- Генерацијске разлике, врщоашке и  8. Изражаваое дппадаоа и недппадаоа   

Разумевање  

прочитаног текста  

 

Псппспбљаваое  

ушеника  за  

разумеваое 

прпшитаних текстпва   

- У неппзнатпм тексту 

преппзнаје ппзнате реши, 

изразе и решенице (нпр. у 

пгласима, на плакатима, 

схемама)   

- Разуме ппщти садржај и 

смисап краћих текстпва 

(саппщтеоа, фпрмулара са 

ппдацима п некпј пспби, 

пснпвне кпманде на 

мащинама/кпмпјутеру, 

декларације п прпизвпдима, 

упутства за упптребу и 

кприщћеое)   

друге спцијалне групе; рпдна 

равнпправнпст;   

- Интересантне живптне прише и 

дпгађаји;   

- Живи свет и защтита шпвекпве 

пкплине;   

- Наушна дпстигнућа, мпдерне 

технплпгије и свет кпмпјутера 

(распрпстраоенпст, примена, 

кприст и негативне стране);   

- Медији и кпмуникација;   

- Храна и здравље (навике у исхрани, 

карактеристишна јела и пића у 

9. 

пптреба  

10. 

пднпса   

11. 

пбавещтеоа  

12. 

предмета  

13. 

забрану  

14.15.16. 

17.18.19.20

Изражаваое физишких сензација и  

 

Исказиваое прпстпрних и временских  

 

Даваое и тражеое инфпрмација и  

 

Пписиваое и уппређиваое лица и  

 

Изрицаое забране и реагпваое на  

 

Изражаваое припадаоа и 

ппседпваоа   

Скретаое пажое   



Усмена продукција  

 

Псппспбљаваое 
ушеника за краткп 
мпнплпщкп 
излагаое    

на странпм језику   

 

 

 

- Упптребљава једнпставне 

изразе и решенице да би 

представип свакпдневне, себи 

блиске лишнпсти, активнпсти, 

ситуације и дпгађаје   

земљама света);   

- Пптрпщашкп друщтвп;   

- Сппртпви и сппртске манифестације;   

- Ппзнати градпви и оихпве 

знаменитпсти, регипни и земље у 

кпјима се гпвпри циљни језик;   

- Еврппа и заједнишки живпт нарпда;   

- Регипналне специфишнпсти језика   

(дијалекти, нарешја);   

- Живпт и дела славних људи (из 

света науке, културе, сппрта, музике 

и другп);   

. 

21. 

 

Тражеое мищљеоа и изражаваое 

слагаоа и  неслагаоа   

Тражеое и даваое дпзвпле   

Исказиваое шеститки   

Исказиваое преппруке    

Изражаваое хитнпсти и пбавезнпсти   

Исказиваое сумое и несигурнпсти   

 

 

 

 

 - Језик струке (прпцес рада, материјал 
и алат за рад, прганизација и прпцес 
рада, праћеое нпвина у пбласти 
струке, људски ресурси, пписи 
ппслпва, пдгпврпнпсти и пбавезе, 
мере защтите и пшуваоа пкплине, 
ппслпвна кпмуникација).   

 

 

 

Писмена продукција  

 

Псппспбљаваое 

ушеника за писаое 

краћих текстпва  

разлишитпг садржаја   

 

 - Пище кратке ппруке  

релевантне за ппсап (местп, 

термини састанка) - Пище 

краћи текст п себи и свпм 

пкружеоу  - Пппуоава 

фпрмулар где  

се траже лишни ппдаци    

  



Интеракција   

 

Псппспбљаваое 

ушеника за ушещће у 

дијалпгу на странпм 

језику и размену 

краћих писаних  

ппрука   

- На једнпставан нашин се 

сппразумева са сагпвпрникпм 

кпји гпвпри сппрп и разгпветнп   

- Ппставља једнпставна 

питаоа у вези са ппзнатим 

темама из живпта и струке кап 

и да усменп или писменп 

пдгпвара на иста (брпјеви, 

ппдаци п кплишинама, време, 

датум) - Напище краткп лишнп 

писмп, ппруку, разгледницу,  

шеститку   

Медијација  

 

Псппспбљаваое 

ушеника да превпди, 

сажима и препришава 

садржај краћих 

усмених и писаних  

текстпва   

- На овом нивоу није предвиђена   

Знања о језику  

 

 

Псппспбљаваое  

ушеника  за 

упптребу језика у 

складу  са  

језишким нпрмама   

- Преппзнаје и правилнп 
кпристи пснпвне фпнплпщке 
(интпнација, прпзпдија, ритам) 
и   

мпрфпсинтаксишке 

 категприје (именишки и 

глагплски наставци, пснпвни ред 

реши)   

  



Медијска писменост 

Псппспбљаваое 

ушеника да кпристе 

медије кап извпре   

- Кпристи садржаје медијске 

прпдукције намеоене ушеоу 

страних језика (щтампани 

медији, аудип/видеп записи, 

кпмпакт диск,   

инфпрмација  и 

развијају 

 критишкп 

мищљеое у вези са 

оима   

интернет итд.)     

 

 

 

 

 

 

 

ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ  

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК   
  

  I. РЕЧЕНИЦА   

 

Обновити реченичне модел обухваћене програмом за основну школу.   

- Ред речи у реченици. Место прилога и прилошких одредби.   

- Tag questions  -   Индиректни говор   

а) изјаве – без промене глаголског времена (глагол главне реченице у једном од садашњих времена) 

б) молбе, захтеви, наредбе   

в) питања са променом реда речи – без промене глаголског времена (глагол главне реченице у једном од  

садашњих времена) -    Yes/No питања   

- “WH” питања   



 

  II. ИМЕНИЧКА ГРУПА   

 

1.Члан   

 

- Обновити употребуодређеног и неодређеног члана  -  Нулти члан уз градивне и апстрактне именице   

 

2. Именице   

 

- Множина именица – обновити   

- Изражавање припадања и својине – саксонски генитив   

 

3. Заменички облици   

 

                 а) Заменице   

- Личне заменице у функцији субјекта и објекта   

- Показне заменице   

                 б) детерминаотри   

- Показни детерминаотри    

- Неодређени детерминатори  -  Присвојни детерминатори   

 

4. Придеви   

- Обновити компарацију придева   

 

 

5. Бројеви   

- Обновити просте и редне бројеве   

6. Кванитификатори   

 



III ГЛAГОЛСКА ГРУПА   

 

1. Глаголи    

- Обновити глаголске облике предвиђене програмом за основну школу   

- Модални глаголи: may can, must 

- Пасивне конструкције – садашње време/прошло – the Simplepresent/past (прошло време рецептивно)   

 

2. Прилози, извођење прилога и употреба   

 

3. Предлози, најчешћи предлози за оријентацију у времену и простору.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ   

ЦИЉ ПРЕДМЕТА 
Општи циљ 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.  Посебни циљеви предмета:  

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

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

• стицање моторичких умења (вештина) и теоријских знања неопходних за њихово  усвајање; проширење и продубљавање интересовања 

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



• усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања дефинисаних општим циљем овог предмета (васпитнообразовног 

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.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Годишњи фонд часова:   72  

 Разред:    први  

 

ТЕМА  ЦИЉ  

ИСХОДИ  

Пп заврщетку теме ушеник ће бити у 

стаоу да:   

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ   

ПО ТЕМАМА  

НАЧИН  

ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  



 

•  

 

 

•  

Здравствена 
култура и 

физишка 
активнпст, кап 
пснпва за 

реализпваое 
ппстављених 

циљева и  

исхпда;    

Развпј 

мптпришких и 

функципнални 

х сппспбнпсти 

шпвека, кап 

пснпва за 

реализпваое   

• Унапређиваое 

и  пшуваое  

здравља;   

• Утицај  на 
правилнп 
држаое 
 тела  
(превенција  
ппстуралних 
ппремећаја); 

• Развпј  и 
усаврщаваое 
мптпришких 
сппспбнпсти и 
тепријских 
знаоа 
неппхпдних за 
сампстални рад 
на оима;    

 

• Преппзна везе између физишке 
активнпсти и здравља; 

• Пбјасни карактеристике пплпжаја 
тела, ппкрета и кретаоа у 
прпфесији за кпју се щкплује и упши 
пне, кпје мпгу имати негативан 
утицај на оегпв раст, развпј; 

• Пдабере и изведе вежбе 
пбликпваоа и вежбе из 
кпрективне гимнастике, кпје ће 
превентивнп утицати на мпгуће 
негативне утицаје услед рада у 
пдабранпј прпфесији;  

• Именује  мптпришке сппспбнпсти 

кпје треба развијати, кап и пснпвна 

средства и метпде за оихпв развпј;   

• Примени адекватна средства 

(извпди вежбе) за развпј и 

усаврщаваое мптпришких 

сппспбнпсти из: вежби  

• Вежбе пбликпваоа (јашаое, 

лабављеое и растезаое);   

• Вежбе из кпрективне гимнастике; 

• Прпвера стаоа мптпришких и 
функципналних сппспбнпсти; 

• Вежбе снаге без и са малим 

тегпвима   

(дп 4 кг.);   

• Тршаое на 60 м и 100 м;   

• Тршаое на 800 м ушенице и 1000 

м ушеници;   

• Вежбе растезаоа (брпј 

ппнављаоа и издржај у крајоем 

пплпжају),   

• Пплигпни спретнпсти и 

пкретнпсти и сппртске игре;   

• Аерпбик; 

• На ппшетку теме ушенике 

уппзнати са циљевима и 

исхпдима наставе / ушеоа, 

планпм рада и нашинима 

пцеоиваоа;   

• Тпкпм реализације шаспва 

физишкпг васпитаоа давати 

инфпрмације п тпме кпје вежбе 

ппзитивнп утишу на статус 

оихпвпг прганизма, с пбзирпм 

на карактеристике оихпве 

прпфесије, а кпје негативнп 

утишу на здравље;   

• Ушеници кпји ппхађају 

трпгпдищое струшне щкпле 
далекп су вище пптерећени у 

редпвнпм пбразпваоу 
практишнпм и тепријскпм 
наставпм пд псталих ушеника ;   

• Збпг тпга је физишкп васпитаое, у 

пвим щкплама, знашајнп за 

активан ппправак ушеника, 

кпмпензацију и    



  пбликпваоа, атлетике, гимнастике,     

 

ппстављених  

циљева  

исхпда;   

и    пливаоа и сппртских игара за развпј: 

снаге, брзине, издржљивпсти, 

гипкпсти,  

спретнпсти и пкретнпсти;   

 релаксацију с пбзирпм на 

оихпва шеста статишка и 

једнпстрана пптерећеоа. 

Тепријска знаоа из пбласти 

физишких активнпсти су пд        

 



• Усвајаое  

знаоа,  

умеоа и 
вещтина из 
сппртских  

 грана  и  

дисциплина 
кап пснпва за 
реализпваое 
ппстављених 
циљева и   

исхпда;   

 

• Атлетика;   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Сппртска 

гимнастика

: (Вежбе на   

• Стицаое 
мптпришких 

умеоа 

(вещтина)  и  

тепријских 
знаоа 
неппхпдних за 

за  оихпвп 

усвајаое;   

• Мптивација  

ушеника  за 
бављеоем 
физишким 
активнпстима;   

• Фпрмираое 

ппзитивнпг 

психпспцијалн 

их  пбразаца 

ппнащаоа;   

• Примена 

стешених  
умеоа, знаоа 
и навика у 
свакпдневним 
услпвима 
живпта и рада;   

• Естетскп 

изражаваое 

ппкретпм  и  

дпживљаваое  

естетских  

вреднпсти  

 ппкрета  и  

 Краткп ппище пснпвне 
карактеристике и правила 

атлетике, гимнастике и сппртске 

гране - дисциплина кпје се уше; 

 

Демпнстрира  технику дисциплина 
из атлетике и гимнастике (вежби на 
справама и тлу) , ппседује вещтину, 
технику и тактику сппртске игре кап 

и вежбе из  псталих прпгрампм 
предвиђених садржаја 

 Детаљније ппище правила 

сппртске гране за кпју ппказује 

ппсебан интерес   

- за кпју щкпла има услпве; 

Пбјасни збпг кпјих је  
карактеристика физишкпг 

васпитаоа важнп да активнп 
ушествује у прпцесу наставе и да 
сампсталнп спрпвпди пдређен 
прпграм физишке и сппртске 

активнпсти;Жели да се бави  
физишким, пднпснп сппртским 

активнпстима, ппщтп сагледава  
(детектује) ппзитивне 

карактеристике физишке и сппртске 
активнпсти - оихпве  ппзитивне 
утицаје на здравље,  

дружеое и дпбрп  распплпжеое; 

 Сагледа негативне утицаје 

савременпг нашина живпта 

(пущеое, дрпга, насиље, 

деликвентнп ппнащаое) и буде  

  АТЛЕТИКА 

У свим атлетским дисциплинама 

треба  радити  на  развијаоу 

пснпвних мптпришких пспбина за 

дату дисциплину; Трчања:   

Усавршавање  технике 

трчања на кратке и средње стазе:  -

100  m  ушеници  и  

ушенице;    

-800 m ушеници и ушенице ;   

-щтафета 4 x 100 m ушеници и 
ушенице Вежбаое технике тршаоа 
на средоим стазама умереним 
интезитетпм и разлишитим темппм  
у трајаоу пд 5 дп 10  min.    

Крпс: јесеои и прплећни    

800 m ушенице,   -1000 m 

ушеници.   

Скокови:   

  Скпк  удаљ  техникпм  

увинућа Скпк увис леђнпм   

Бацања: 

Бацаое кугле, једна пд раципналних 

техника (ушенице 4 kg  , ушеници 5 kg 

). Спрпвести такмишеоа у пдељеоу, 

на резултат, у свим реализпваним 

атлетским дисциплинама.      

 

СПОРТСКА ГИМНАСТИКА:  

ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ  

Наппмене:   

великпг знашаја за укупним 

бављеоем физишким вежбама.   

 

 

Облици наставе 
Предмет се реализује крпз следеће 

пблике наставе:   

• теоријска настава (2 часа)  

• мерење и тестирање (6 

часова)  

• практична настава ( 64 

часова)  

 

 Подела  одељења  на  групе 

Пдељеое се не дели  приликпм 

реализације;   

Настава се извпди фрпнталнп и пп 

групама,  у  зависнпсти 

 пд карактера метпдске 

јединице кпја се реализује. 

Укпликп је пптребнп, нарпшитп за 

вежбе из кпрективне гимнастике, 

 приступ  је 

индивидуалан.   

 

Место реализације наставе 

• Тепријска настава се реализује 

у ушипници или у сали, 

истпвременп са практишнпм 

наставпм;   

• Практишна настава реализује се 

на сппртскпм вежбалищту 



кретаоа;   -Наставник фпрмира групе на  (сала, сппртски птвпрени 

терени, базен, клизалищте,  



справама и тлу);   

 

 

 

 

 

 

 

• Усвајаое 
етишких 
вреднпсти 
ппдстицаое 
впљних 
пспбина 
ушеника ;   

• Ппвезиваое 

мптпришких   

и   свестан да је физишким, пднпснп 
сппртским активнпстима мпгуће 
предупредити негативне утицаје; 
Кпмуницира путем физишких 
пднпснп сппртских активнпсти са 
свпјим другпвима и ужива у  
дружеоу и кпнтактима; 

Дпвпди у везу свакпдневни живпт 

и сппспбнпст за ушеое и практишан 

рад са физишким, пднпснп 

сппртским активнпстимаи 

правилнпм исхранпм;сампсталнп 

бира физишку, пднпснп  

пснпву умеоа (вещтина) ушеника 

стешених ппсле пснпвне щкпле:  

пснпвни, средои и напредни нивп;   

-Наставник плакщава, пднпснп 

птежава прпграм на пснпву 

мптпришких сппспбнпсти и 

претхпднп стешених умеоа 

ушеника.   

1. Вежбе на тлу  

скијалищте).    

 

Препоруке  за  реализацију 

наставе 

• Настава се реализује у 

циклусима кпји трају 

приближнп 10-12 шаспва 

(узастппних). Наставнику 

физишкпг васпитаоа је 

пстављенп да, зависнп пд 

пптреба, прецизира трајаое 

свакпг циклуса, кап и редпслед 

оихпвпг садржаја.    

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

задатака у   

целине;  

 

• Увпђеое ушеника у 
прганизпвани систем 

припрема за щкплска 

такмишеоа, игре, 

сусрете  и  

манифестације;   

• Развијаое  елемената 

ритма у преппзнаваоу 

целина:  

 радпдмпр; 

напрезаоерелаксација; 

убрзаоеуспправаое; 

Избпр сппртских грана, 

сппртскпрекреативних 

или  других  кретних 

активнпсти кап трајнпг 

ппредељеоа  за  

оихпвп свакпдневнп   

упражоаваое;   

 

 сппртску активнпст и извпди је  у 
пкружеоу у кпме живи; 

 Пбјасни да ппкрет и кретаое, 
без пбзира на тп кпјпј врсти 
физишке,пднпснп сппртске 

активнпсти припада, има свпју 

естетску кпмппненту (леппта  

извпђеоа, леппта дпживљаја); 

 Ужива у извпђеоу ппкрета и 

кретаоа;Навпди пснпвне 

плимпијске принципе и 

примеоује их на щкплским  

сппртским такмишеоима и у 

слпбпднпм времену; 

Преппзна нетплерантнп  

ппнащаое свпјих другпва и 

реагује на оега, щири дух 

пријатељства, буде истрајан је у 

свпјим активнпстима. 

 Се правилнп пднпси према 
пкружеоу у кпјме вежба, 
рекреира се и бави се сппртпм,  

 

щтп  пренпси  у 
 свакпдневни живпт; 

Ушествује на щкплскпм 

такмишеоу и у систему щкплских 

сппртских такмишеоа.  

    За ученике и ученице:  

- вага претклпнпм и занпжеоем и 

сппјенп, пдразпм једне нпге 

кплут напред;   

- став на щакама, издржај, кплут 

напред;   

- два ппвезана премета странце 

удеснп и улевп;   

- за напредни ниво премет 

странце са пкретпм за 1800  и 

дпскпмпм на пбе нпге („рпндат“)   

2.  Прескок 

   За ученике кпо у щирину 

висине 120 цм; за ученице 110 

цм:   

- згршка;   

- разнпщка   

- за напредни ниво: склпнка   

 3. Кругови    

   За  ученике  /дпхватни 

кругпви/: - из мирнпг виса 

вушеоем вис узнетп, спуст у вис 

стражои, издржај, вушеоем вис 

узнетп, спуст у вис предои.    За 

ученице /дпхватни кругпви/:   

-уз ппмпћ сунпжним пдскпкпм 

наскпк у згиб, оих у згибу /уз 

ппмпћ/; спуст у вис стпјећи   

4. Разбој  

За ученике /паралелни разбпј/: -

Садржај циклуса је:  

- за прпверу нивпа знаоа на 

крају щкплске гпдине – 

један;   

- за атлетику – један;   

- за гимнастику: вежбе на 

справама и тлу - један   

- за сппрт пп избпру ушеника  

– два;   

- за ппвезиваое физишкпг 
васпитаоа са  живптпм и 
радпм   

– један.   

 

Начин остваривања програма  

 

• Садржаји прпграма усмерени 

су на: развијаое физишких 

сппспбнпсти; сппртскп-

технишкп пбразпваое; 

ппвезиваое физишкпг 

васпитаоа са живптпм и 

радпм;   

• Гпдищои план, прпграм и 

расппред крпсева, 

такмишеоа, зимпваоа и 

других пблика рада утврђује 

се на ппшетку щкплске 

гпдине на наставнишкпм 

већу, на предлпг струшнпг 

већа наставника физишкпг 

васпитаоа;   



 из оиха у уппру,  



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  предоихпм саскпк са пкретпм за  

1800 (пкрет према притци);   

- оих у уппру, у заоиху склек, 

предоихпм уппр, заоих у 

уппру, у предоиху склек   

 За ученице /двпвисински разбпј 

или једна притка вратила/:   

- наскпк у уппр на н/п, премах 

једнпм нпгпм дп уппра јащућег, 

прехват у пптхват уппрнпм 

рукпм (дп преднпжне) и сппјенп 

пднпжеоем занпжне премах и 

саскпк са пкретпм за 900 

(пднпщка), заврщити бпкпм 

према притци.   

 

5. Вратило  

    За ученике /дпхватнп вратилп/:   

 -  сунпжним  пдривпм  узмак;  

кпвртљај   

•  

•  

•  

Струшнп веће наставника 
физишкпг васпитаоа, 

сампсталнп, пдређује 
редпслед пбраде ппјединих 
садржаја прпграма и 

циклуса;   

Часпви у тпку недеље треба 

да буду расппређени у 

једнаким интервалима, не 

могу се одржавати као блок 

часови. Настава се не мпже 

пдржавати истовремено са 

два одељења ни на 

сппртскпм терену ни у 

фискултурнпј сали;   

У свим разредима настава 

физишкпг васпитаоа се 

реализује пдвпјенп за 

ушенике и пдвпјенп за  

ушенице, а самп у щкплама 

кпје   



 

 

 

 

 

 

 

  назад у уппру предоем; саскпк 

замахпм у занпжеое (заоихпм).   

6. Греда 

За ученице /виспка греда/:   

-залетпм и сунпжним пдскпкпм 

имају пп два паралелна пбјекта 

за физишкп васпитаое 

дпзвпљена је истпвремена 

реализација шаса ;   

 

 Праћење,  вредновање  и  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

наскпк у уппр, премах пднпжнп 

деснпм; пкрет за 900, уппрпм 

рукама испред тела преднпс 

разнпжнп; пслпнцем нпгу иза 

тела (напреднији  ниво: замахпм 

у занпжеое) дп уппра шушећег; 

усправ, усправ, хпдаое у усппну 

са дпкпрацима, вага претклпнпм, 

усклпн, саскпк  пруженим телпм 

(шепнп или бпшнп у пднпсу на 

справу).   

7. Коњ са хватаљкама      За 

ученике:   

- премах пднпжнп деснпм напред 

замах улевп, замах удеснп, замах 

улевп и сппјенп премах левпм 

напред; премах деснпм назад, замах 

улевп, замах удеснп и сппјенп 

пднпжеоем десне, саскпк са 

пкретпм за 900 улевп дп става на тлу, 

леви бпк према кпоу. Школско 

такмичење (одељење, школа): 

струшнп веће наставника физишкпг 

васпитаоа бира справе на кпјима ће 

се ушеници такмишити. За 

напредније ученике: састави из 

система щкплских сппртских 

такмишеоа и ушещће на вищим  

оцењивањеПраћеое напретка 
ушеника у физишкпм васпитаоу се 
пбавља сукцесивнп у тпку шитаве 
щкплске гпдине, на пснпву 
метпдплпгије праћеоа, мереоа и 
вреднпваоа ефеката у физишкпм 
васпитаоу – стандарди за 
пцеоиваое физишких сппспбнпсти 
ушеника и ппстигнућа у сппртским 
играма    

 

Минимални образовни захтеви 

• Атлетика : тршаое на 100 м за 

ушенике  и ушенице, тршаое на 

800 м за ушенике и 500 м за 

ушенице, скпк удаљ, увис, 

бацаое кугле – на резултат.  

Вежбе на справама и тлу: 

За ученике: наставни 

садржаји из прпграма вежби 

на тлу, прескпка, једне справе 

у уппру и једне справе у вису;    

За ученице: наставни 

садржаји из прпграма вежби 

на тлу, прескпка, греде и 

двпвисинскпг разбпја.   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  нивпима  щкплских  такмишеоа.  

Минимални образовни захтеви:За 

ученике: наставни садржаји из 

прпграма вежби на тлу, прескпка, 

једне справе у уппру и једне справе 

у вису;  За ученице: наставни 

садржаји из прпграма вежби на тлу, 

прескпка, греде и двпвисинскпг 

разбпја.   

 

СПОРТСКА ИГРА (по избору)  

 

Ппнављаое и ушврщћиваое раније   

 

Оквирни број часова по темама 

• Тестираое и прпвера 

савладанпсти стандарда из 

пснпвне щкпле (4 шаспва);    

• Тепријских шаспва (1 у првпм и  

1 у другпм пплугпдищту);   

• Атлетика (14 шаспва)   

• Гимнастика: вежбе на 

справама и тлу (14 шаспва);   

• Сппртска игра: пп избпру 

щкпле 

(14 шаспва);   

• Физишка активнпст, пднпснп   



 



  Сппртска игра  

 (пп избпру);   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Физишка, 

 пднпснп 

 сппртска 

 активнпст
:  

 складу 

мпгућнпсти

ма щкпле.    

 

 

у 

са 

 

 

   пбушаваних  елемената  игре;  

Даље прпщириваое и 

прпдубљаваое технишкп-тактишке 

припремљенпсти ушеника у складу 

са избпрним прпгрампм за дату 

игру. На пснпву претхпдних умеоа у 

техници и тактици наставник 

планира  кпнкретне садржаје из 

сппртске игре;   

Струшнп веће наставника, према 

прпграму кпји сам дпнпси (из  

прпграма трећег разреда (прпграм пп 

избпру ушеника) у складу са 

мпгућнпстима щкпле, 

 

прганизује  наставу за кпју 

ушеници ппкажу ппсебнп 

интереспваое; Преппрука: 

укпликп је мпгуће, прганизпвати 

наставу пливаоа (ппсебнп пбуку 

за непливаше).   

 сппртска активнпст:у складу са 

мпгућнпстима щкпле а пп 

избпру ушеника (10 шаспва).   

• Пливаое (10 шаспва);   

• Прпвера знаоа и вещтина (4 

шаса).   

 

• ПОСЕБНЕ АКТИВНОСТИ  

- Из фпнда радних дана и за 

извпђеое редпвне наставе  

 щкпла у тпку школске године 

 прганизује:   

- Два целпдневна излета са   

 пещашеоем   

 

- I разред дп 12км (укупнп у пба  

 правца);   

- II разред дп 14 км (укупнп у пба  
правца);   

- III разред do 16  км (укупнп у пба 

правца);   

 

- Два крпса : јесеои и прплећни   

- Струшнп веће наставника 

физишкпг васпитаоа утврђује 

прпграм и садржај излета, и 

дужину стазе за крпсеве, према 

узрасту ушеника.   

 

- Шкпла прганизује и спрпвпди 

сппртска такмишеоа, кап 



јединствени деп прпцеса наставе 



    физишкпг васпитаоа.   

Сппртска такмишеоа прганизују се у 

пквиру радне субпте и у другп 

време кпје пдреди щкпла. 

Међущкплска сппртска такмишеоа 

прганизују се у пквиру календара 

кпји дпнпси Министарствп прпсвете 

науке и технплпщкпг развпја.   

 

 



 

 

 

Сваки од образовних профила има карактеристике везане за обављање конкретних стручних послова, који захтевају одређене положаје тела, 

покрете и кретања, који могу негативно утицати на правилно држање (статус кичменог стуба и статус стопала). Како би се избегли ови негативни 

утицаји, наставници стручних предмета и професори физичког васпитања дефинишу могуће професионалне поремећаје, на основу чега се 

програмирају се посебни садржаји, којима се обезбеђује превенција.   

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА    
 

• Физика   

• Хемија   

• Ликовна култура   

• Музичка култура   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МАТЕМАТИКА   
 

Циљеви предмета:   

1. Развијаое лпгишкпг и апстрактнпг мищљеоа;   

2. Развијаое сппспбнпсти јаснпг и прецизнпг изражаваоа и кприщћеоа пснпвнпг математишкп-лпгишкпг  

језика;   

3. Развијаое сппспбнпсти пдређиваоа и прпцене квантитативних велишина и оихпвпг пднпса;   

4. Развијаое псећаја за прпстпр, разликпваое гепметријских пбјеката и оихпви узајамни пднпси  и 

трансфпрмације;   

5. Разумеваое функципналних зависнпсти, оихпвп представљаое и примена;   

6. Развијаое систематишнпсти, уреднпсти, прецизнпсти, темељнпсти, истрајнпсти, критишнпсти у раду. 

Гпдищои фпнд шаспва:   72 часа  

Разред:   први   

  

ТЕМА  

 

ЦИЉ   

ИСХОДИ   

Пп заврщетку теме ушеник ће бити у 

стаоу да:   

ОБАВЕЗНИ  И 

ПРЕПОРУЧЕНИ  
САДРЖАЈИ  ПО ТЕМАМА  

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА  



Реални бројеви  

 Прпщириваое 
знаоа п скупу   

реалних брпјева  

 

• разликује разлишите записе брпјева 

из скуппва N, Z, Q, и те брпјеве 

приказује на брпјевнпј правпј и 

ппреди их.    

• разликује пснпвне ппдскуппве скупа 

реалних брпјева (N, Z, Q, I) и упшава 

релације N Z Q R, I R   

• израшуна вреднпст једнпставнпг 

раципналнпг брпјевнпг израза 

ппщтујући припритет рашунских 

пперација и упптребу заграда   

• кпристи калкулатпр при 

израшунаваоу вреднпсти брпјевнпг 

израза   

• Преглед  брпјева, пперације 

са  реалним  брпјевима   

• Апсплутна вреднпст реалнпг 

брпја   

• Приближна  вреднпст 

реалних  брпјева, правила 

запкругљиваоа   

• Апсплутна и релативна 

грещка     

На ппшетку теме ушенике уппзнати 

са циљевима и исхпдима наставе, 

пднпснп ушеоа, планпм рада и 
нашинима пцеоиваоа.   

 

Облици наставе 
Предмет се реализује крпз следеће 

пблике наставе:   

• тепријска настава (72 шаса)   

 

Место реализације наставе 
• Настава се реализује у ушипници 

или  кабинету за математику   

 



 
 

    пдреди неппзнату главницу, прпценат 

или прпцентни изнпс    

  •  упућивати ушенике на 

претраживаое разлишитих  

 



Рационални  

алгебарски изрази  

 Прпщириваое 
знаоа п   

пплинпмима   

 

 сабира, пдузима и мнпжи пплинпме 

 примени дистрибутивни закпн 

мнпжеоа према сабираоу и фпрмуле 

за квадрат бинпма и разлику квадрата, 

збир и разлику  кубпва при 

трансфпрмацији  пплинпма  

растави пплинпм на шинипце  

пдреди НЗД и НЗС  

 

пплинпма трансфпрмище једнпставнији 

раципнални  

алгебарски израз   

 Пплинпми   

 Растављаое  пплинпма 

 на шинипце   

 НЗД и НЗС пплинпма   

 Трансфпрмације 

раципналних 

 алгебарских 

израза   

извпра и   

 примену савремених технплпгија   

 

• Реални бројеви: нагласити 

затвореност пперација у  

 пдређеним скуппвима и  

пптребу да се ппстпјећи скуп 
прпщири нпвим. Садржаје п 
грещкама ппвезати са 
струшним предметима,  
израшунавати апсплутну и 
релативну грещку  

 кпнкретних мереоа.   



Геометрија  

 Прпщириваое 
знаоа   
гепметрији   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

п   разликује  пснпвне  и  изведене 

 гепметријске ппјмпве   дефинище 

суседне, уппредне, унакрсне, 

кпмплементне, 

 

суплементне углпве  наведе и  примени 

везе између углпва са паралелним 

(или нпрмалним  крацима)  наведе и 

примени релације везане за унутращое 

и сппљащое углпве трпугла дефинище 

ппјмпве симетрала дужи, 

симетрала угла, тежищна дуж и 

средоа линија 

 

трпугла   

 
кпнструище  симетралу 
 дужи, симетралу   

угла и висину трпугла   

 кпнструище знашајне ташке трпгла 

наведе свпјствп тежищта  наведе и 

примени пснпвне релације у 

једнакпкракпм, пднпснп 

 Гепметријски ппјмпви и везе 

између оих   

 
Трпугап   

 
Знашајне ташке трпугла  

 
Четвпрпугап   
 

Талеспва тепрема   

 

 

 

 

 

 

 

• Пропорционалност: 

кпристити щтп вище 

кпнкретних примера из живпта 

и струке.    

 

• Рационални алгебарски 

изрази: тежищте треба да буде 
на разнпврснпсти идеја, сврси 

и сущтини трансфпрмација 
пплинпма и алгебарских 

разлпмака, а не на раду са 
кпмпликпванимизразима.  

 

• Геометрија: инсистирати на 

прецизнпсти, уреднпсти и 

правилнпј терминплпгији.   

 

• Линеарне једначине и 

неједначине: истаћи 

ппвезанпст између 

аналитишкпг  

 



  једнакпстранишнпм трпуглу  

разликује врсте шетвпрпуглпва, 

наведе и примени оихпве пспбине 

на пдређиваое неппзнатих 

елемената шетвпрпугла фпрмулище 

Талеспву тепрему и  примени је на 

ппделу дужи на n једнаких делпва   

 и графишкпг приказа функције. 

Садржаје ппвезати са 

пдгпварајућим садржајима 

физике и примерима из 

свакпдневнпг живпта.   

 

 

 

Оцењивање 

Вреднпваое пстваренпсти исхпда 

врщити крпз:   

1.активнпст ушеника на шасу;   

Линеарне 

једначине и 

неједначине  

 Прпщириваое  

 знаоа  п  

линеарнпј  

једнашини,  

нејeднaшини 

 и  
функцији   

Псппспбљаваое  

 дефинище ппјам линеарне  

једнашине рещи линеарну  

једнашину примени линеарну 

једнашину на рещаваое  

 прпблема  рещи једнашину кпје се 

свпди на 

 

линеарну једнашину  дефинище ппјам 

линеарне функције   

 Линеарна једнашина и оене 

примене   

Линеарна функција и оен   

 график    

 Линеарна 

неједнашина   
 

Систем линеарних једнашина  

 



  за  анализу 

графика  

 функције  и  

оегпву 

примену  

Примена знаоа 

п линеарним  

једнашинама,  

системима 

 и 

неједнашинама  

 на  реалне  

прпблеме   

 прикаже аналитишки, табеларнп и 

графишки линеарну функцију 

рещи  линеарну неједнашину и 

графишки прикаже скуп рещеоа   

 

рещи систем  линеарних једнашина са 

две неппзнате   

  

 2.усмену прпверу знаоа; 3.

 писмену  прпвера  

знаоа;   

4.тестпве знаоа.   

 

Оквирни број часова по темама 

• Реални брпјеви  8 часова 

• Прпппрципналнпст 11 часова 

• Раципнални алгебарски изрази  

15 часова 

• Гепметрија  15 часова 

• Линеарне једнашине и 

неједнашине 

15 часова 

  

За реализацију 4 писменa 

задатка са исправкама планиранп  

је 8 часова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА   
 

Циљ предмета:  Стицање знања, вештина и формирање вредносних ставова  информатичке писмености неопходних за живот и рад у 

савременом друштву.  

 

 Разред        први   

 

Назив и трајање модула предмета: 

 

НАЗИВ МПДУЛА   

Трајаое мпдула 

(шаспви)   

В   

Пснпве рашунарске технике   14   

Пбрада текста   16   

Табеларни прпрашуни   16   

Слајд - презентације   12   

Интернет и електрпнска кпмуникација   14   

УКУПНО:  72  

НАПОМЕНА:  Годишњи фонд часова  зависи од  броја наставних недеља у првом разреду који је дефинисан наставним планом  за сваки 

образовни профил. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Назив модула: Основе рачунарске технике 

 Трајање модула:   14 часова  

ЦИЉЕВИ МОДУЛА  

ИСХОДИ МОДУЛА  

Пп заврщетку мпдула ушеник ће бити у 

стаоу да:   

 ОБАВЕЗНИ И  
ПРЕПОРУЧЕНИ  

САДРЖАЈИ  МОДУЛА  

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА  

Псппспбљаваое  

ушеника  за  

кприщћеое 

пснпвних мпгућнпсти 

рашунарскпг система   

• класификује фазе истпријскпг развпја 

рашунара   

• наведе примере упптребе рашунара у 

свакпдневнпм живпту   

• дефинище ппјмпве хардвера и 

спфтвера  •  пбјасни Фпн Нпјманпв 

мпдел рашунара   

• разликује  јединице за меру кплишине 

ппдатака  •  разликује пснпвне 

кпмппненте рашунара   

• разликује фактпре кпји утишу на 

перфпрмансе рашунара  •  разликује 

врсте спфтвера   

• дефинище пперативни систем (ПС) и 

навпди оегпве главне функције   

• ппдещава раднп пкружеое ПС   

• хијерархијски прганизује фасцикле и   

•  

•  

•  

•  

•  

•  

истпријски развпј 

технплпгија за 

складищтеое, пбраду и 

пренпс  ппдатака  примена 

рашунара у разним 

пбластима људске 

делатнпсти  блпк-схема 

Фпн Нпјманпвпг мпдела 

рашунарскпг система  

јединице за мереое 

кплишине ппдатка (бит, 

бајт,  

редпви велишине)  пснпвне 

кпмппненте рашунара и 

оихпв утицај на 

перфпрмансе рашунара  

врсте и ппдела спфтвера, 

главне функције ПС-а   

На ппшетку мпдула ушенике уппзнати са циљевима и 

исхпдима наставе / ушеоа, планпм рада и нашинима 

пцеоиваоа.   

Ставпве предвиђене мпдулпм изграђивати и вреднпвати 

кпд ушеника тпкпм свих пблика наставе.   

 

Облици наставе  

Мпдул се реализује крпз следеће пблике наставе:   

• лабораторијске вежбе  

 

Подела одељења на групе  

Пдељеое се дели на 2  групе приликпм реализације:   

• Лабпратпријских вежби   

 

Место реализације 

наставе рашунарски  

кабинет   

 



  управља  фасциклама  и 

датптекама  разликује 

 типпве  датптека кпристи 

текст едитпр пперативнпг система   

 црта ппмпћу прпграма за цртаое 

у  пквиру ПС   инсталира нпви спфтвер   

кпмпресује и декпмпресује 

датптеке 

 и фасцикле  пбезбеђује  

защтиту рашунара  пд  щтетнпг 

 спфтвера инсталира 

периферне уређаје  навпди 

примере и преднпсти  умрежаваоа 

рашунара  манипулище дељивим 

ресурсима у 

 

лпкалнпј мрежи   

 управља щтампаоем дпкумената 

примеоује здравственe  и сигурнпснe 

мерe защтите при кприщћеоу рашунара 

пбјасни утицај кприщћеоа рашунара на 

живптну средину   

примеоује и ппщтује закпнскa 

рещеоа у вези са аутпрским правима 

и защтитпм ппдатака   

 ппдещаваое раднпг 

пкружеоа (ппзадина радне 

ппврщине, сат, календар, 

језик  тастатуре, 

резплуција мпнитпра...) 

кпнцепти  

 

прганизације датптека и  

 

 фасцикли типпви  датптека 

текст едитпр цртаое кпји 

ппстпји у саставу ПС-а 

прпграм за цртаое кпји 

ппстпји у саставу ПС-а 

инсталација  

 кприснишкпг  спфтвера  
прпграми за архивираое 

 

ппдатака   

 

 прпграми  за  защтиту 

 

  рашунара  пд  щтетнпг 

 
спфтвера   

инсталација 
 периферних 

 

 уређаја  дељеое 

ресурса у пквиру  лпкалне 

мреже  ппдещаваое 

параметара  щтампе   

 

 

 

Препоруке за реализацију наставе 
• Кпнкретне примере за вежбаое прилагпдити 

пбразпвнпм прпфилу.    

• При реализацији мпдула инсистирати на вещтинама.   

• Принцип рада рашунарскпг система пбјаснити 

правећи паралелу са системима кпји су ушеницима 

већ ппзнати из ранијег искуства.   

• Пснпвне кпмппненте рашунара: пбјаснити ушеницима 

нашин ппвезиваоа рашунара, улазнп – излазне 

ппртпве и уређаје сппљащое мемприје, а централну 

јединицу самп на нивпу пснпвне блпк – щеме  

(матишна плпша, напајаое, РАМ, прпцеспр, графишка, 

звушна и мрежна карта).    

• Пбјаснити знашај и направити хијерархију утицаја  

 ппјединих кпмппненти рашунара на перфпрмансе 

рашунара.   

• Ппделу спфтвера урадити на нивпу: ПС, апликативни 

спфтвер и драјвери и пбјаснити оихпву намену.   

• При ппдещаваоу раднпг пкружеоа ппсебну пажоу 

пбратити на регипнална ппдещаваоа   

• При реализацији хијерархијске прганизације 

фасцикли пбјаснити ушеницима оен знашај.   

• Инсталацију спфтвера реализпвати на прпграмима за 

защтиту рашунара  и архивираое ппдатака.   

• Инсталацију периферних уређаја урадити на 

примеру щтампаша.   

• Пбјаснити ушеницима знашај правилнпг држаоа тела, 



фактпри кпји щтетнп 

утишу на здравље 

кприсника рашунара, 

живптну средину и мере 

за оихпву минимизацију 

врсте лиценци, аутпрска 

права и защтита ппдатака   

псветљеоа,  дужине рада без паузе...   



   •  Инсистирати на ппщтпваоу и  дпследнпм спрпвпђеоу 

аутпрских права и спфтверских лиценци.  

 

Оцењивање 

Вреднпваое пстваренпсти исхпда врщити крпз:   

1. Праћеое пстваренпсти исхпда   

2. Тестпве знаоа   

3. Тестпве практишних вещтина   

 

 



Обрада текста 16 часова   

 

ЦИЉЕВИ 

МОДУЛА  

ИСХОДИ МОДУЛА  

Пп заврщетку мпдула ушеник 

ће бити у стаоу да:   

 ОБАВЕЗНИ И 

ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ  МОДУЛА  

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА  



Псппспбљаваое 

ушеника за рад са 

прпграмима за  

пбраду текста   

• ппдещава раднп пкружеое 

прпграма за пбраду текста    

• управља текстуалним 

дпкументима и шува их у 

разлишитим верзијама   

• креира и уређује 

текстуалне дпкументе   

• креира и уређује табеле   

• уметне пбјекте у текст и 

мпдификује их   

• направи циркуларна писма   

• ппдещава параметре 

изгледа странице 

текстуалнпг дпкумента   

• прпналази и исправља 

правпписне и слпвне 

грещке ппмпћу алата 

уграђених у прпграм за 
пбраду текста.   

• прегледа и щтампа 

текстуални дпкумент   

  ппдещаваое  раднпг  пкружеоа  

(палете алатки, прешице, леоир,  

 

ппглед, зум...) рад са дпкументима  

(птвараое, снимаое у 

разлишитим  фпрматима и 

верзијама прпграма)  унпщеое 

текста (унпс текстa, симбпла и 

специјалних карактера) 

фпрматираое текста (слпва, 

пбликпваое, индексираое,  

експпнираое, бпја,  прпмена  

 велишине слпва)   

фпрматираое пасуса стилпви  

 

креираое и фпрматираое  табеле 

унпщеое ппдатака и  

мпдификпваое табеле   

рад са пбјектима (уметаое, 

кппираое, премещтаое, прпмена  

велишине...) израда циркуларнпг 

писма,  избпр листе прималаца, 

уметаое ппдатака, снимаое и  

щтампаое   

 ппдещаваое параметара 

изгледа странице дпкумента 

(пријентација  папира, велишина, 

маргине, прелпм, уређиваое 

заглавља и ппднпжја, аутпматскп 

нумерисаое страна) исправљаое 

правпписних грещака, кпнтрплпр 

На ппшетку мпдула ушенике уппзнати са циљевима и 

исхпдима наставе / ушеоа, планпм рада и нашинима 

пцеоиваоа.   

Ставпве предвиђене мпдулпм изграђивати и вреднпвати 

кпд ушеника тпкпм свих пблика наставе.   

 

Облици наставе 

Мпдул се реализује крпз следеће пблике наставе:   

• лабораторијске вежбе  

 

Подела одељења на групе 

Пдељеое  се  дели  на  2   групе 
 приликпм реализације:   

• Лабпратпријских вежби   

 

Место 

реализацијенаставе рашунарск

и кабинет   

 

Препоруке за реализацију наставе 

• Кпнкретне примере за вежбаое прилагпдити 
пбразпвнпм прпфилу крпз кпрелацију са струшним 

предметима (фпрме, текстпви, пбрасци, извещтаји и сл. 
са каквима ће ушеник радити при пбављаоу струшних 
ппслпва)    

• При реализацији пвпг мпдула инсистирати на правппису 

и упптреби пдгпварајућег језика тастатуре.   

• Инсистирати на правилнпм фпрматираоу  



правпписа   

 прегледаое  дпкумента  пре  



  щтампаоа, щтампаое целпг 

дпкумента, ппјединашних 

страница и пдређиваое брпја 

кппија   

параграфа  (максималнп кпристити мпгућнпсти кпје 

пружа прпграм, избегавати ппнпвљену упптребу тастера 

„ентер“ и „размак“)   

•  При пбради табела кап пример урадити табелу кпја ће се 

касније кпристити при изради циркуларнпг писма.   

 

Оцењивање 

Вреднпваое пстваренпсти исхпда врщити крпз:   

1. праћеое пстваренпсти исхпда   

2. тестпве практишних вещтина   

  

Назив модула: Табеларни прорачуни Трајање модула: 16 часова  

 

 



 

ЦИЉЕВИ 

МОДУЛА  

ИСХОДИ МОДУЛА  

Пп заврщетку мпдула 

ушеник ће бити у стаоу 

да:   

 

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ  МОДУЛА  

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН  

ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА  



Псппспбљаваое 

ушеника за рад са 

прпгрампм за  

табеларне 

прпрашуне   

• ппдещава раднп 

пкружеое прпграма за 

табеларне прпрашуне    

• управља табеларним 

дпкументима и шува их у 

разлишитим верзијама   

• унпси ппдатке 

разлишитих типпва – 

ппјединашнп и 

аутпматски   

• измени садржаје ћелија   

• спртира и ппставља 

филтере   

• манипулище врстама и 

кплпнама   

• прганизује  радне 

листпве   

• унпси фпрмуле у ћелије   

• фпрматира ћелије   

• бира, пбликује  и 

мпдификује графикпне   

• ппдещава изглед 

странице за щтампаое 

табеларнпг дпкумента   

• исправља грещке у 

фпрмулама и тексту   

• прегледа и щтампа 

табеларни дпкумент   

 

  ппдещаваое  раднпг  пкружеоа  

 (палете  алатки,  прешице,  леоир,  

 

ппглед, зум...) рад са дпкументима  

(птвараое, снимаое у разлишитим  

фпрматима и верзијама прпграма)   
унпщеое ппдатака (ппјединашни 

садржаји ћелија и аутпматске 
пппуне)  

 

меоаое типа и садржаја 

ћелије спртираое и 

филтрираое  ппдещаваое 

димензија, преметаое, 

фиксираое и сакриваое редпва 

и  

 

кплпна дпдаваое, брисаое, 

премещтаое и преименпваое  

радних листпва унпщеое фпрмула 

са пснпвним аритметишким 

пперацијама, кпристећи 

референце  

 

 на ћелије   

функције за: сумираое, средоу 

 вреднпст,  минимум, максимум, 

пребрпјаваое, запкруживаое  

лпгишке функције   

 кппираое  фпрмула,  релативнп  и  

 апсплутнп референцираое ћелија   
фпрматираое ћелија (брпј 

децималних места, датум, валута, 
прпценат, пправнаое, прелпм, 
пријентација, спајаое ћелија, фпнт, бпја 
садржаја и ппзадине, стил и бпја рама 

ћелије)  намена разлишитих типпва 
графикпна,  
 

На ппшетку мпдула ушенике уппзнати са циљевима и 

исхпдима наставе / ушеоа, планпм рада и нашинима 

пцеоиваоа.   

Ставпве предвиђене мпдулпм изграђивати и вреднпвати 

кпд ушеника тпкпм свих пблика наставе.   

 

Облици наставе 

Мпдул се реализује крпз следеће пблике наставе:   

• лабораторијске вежбе  

 

Подела одељења на групе 

Пдељеое  се  дели  на  2   групе 
 приликпм реализације:   

• Лабпратпријских вежби   

 

Место 

реализацијенаставе рашунарск

и кабинет   

 

Препоруке за реализацију наставе 

• Кпнкретне примере за вежбаое прилагпдити 

пбразпвнпм прпфилу крпз кпрелацију са струшним 

предметима.   

• При реализацији пвпг мпдула инсистирати на правппису 

и упптреби пдгпварајућег језика тастатуре.   

• Лпгишке функције: избпр функција прилагпдити нивпу 

знаоа ушеника и пптребама пбразпвнпг  



  приказиваое ппдатака из табеле 

ппмпћу графикпна   

ппдещаваое изгледа странице 

дпкумента за щтампаое 

(пријентација папира, велишина, 

маргине, прелпм, уређиваое 

заглавља и ппднпжја, аутпматскп 

нумерисаое страна) исправљаое  

грещака у фпрмулама и  

тексту прегледаое дпкумента пре 

щтампаоа, аутпматскп щтампаое наслпвнпг 

реда, щтампаое ппсега ћелија, целпг раднпг 

листа, целпг дпкумента, графикпна и 

пдређиваое брпја кппија  

прпфила.   

• Фпрматираое ћелија пбрађивати  тпкпм два шаса   

• При пбради графикпна, ппказати разлишите врсте 

графикпна (хистпграме, линијске, и „пите“; пбјаснити 

оихпву намену; ппказати ппдещаваое ппјединих 

елемената графикпна). 

 

Оцењивање 

Вреднпваое пстваренпсти исхпда врщити крпз:   

1. праћеое пстваренпсти исхпда   

2. тестпве практишних вещтина   

 

 

 

Слајд – презентације 12 часова  

 



ЦИЉЕВИ 

МОДУЛА  

ИСХОДИ МОДУЛА  

Пп заврщетку мпдула ушеник ће 

бити у стаоу да:   

 
ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ  МОДУЛА  
ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА  

Псппспбљаваое 

ушеника за израду 

слајд – презентација 

и  оихпвп  

презентпваое    

• ппдещава раднп пкружеое 

прпграма за израду слајд – 

презентације     

• управља слајд – 

презентацијама и шува их у 

разлишитим фпрматима и 

верзијама   

• дпдаје и премещта слајдпве   

• припреми презентацију у 

складу са правилима и 

смерницама за израду  
презентације   

• кпристи  разлишите 

прганизације слајда   

• унпси и фпрматира текст на 

слајду   

• дпдаје пбјекте на слајд   

• унпси белещке уз слајд   

• ппдещава ппзадину слајда   

• кпристи и мпдификује 

гптпве дизајн – теме    

• дпдаје и ппдещава 

анимаципне ефекте 

пбјектима    

• бира и ппдещава прелазе 

између слајдпва   

• израђује интерактивне слајд  

презентације   

  ппдещаваое  раднпг  пкружеоа  

(палете алатки, прешице, леоир,  

ппглед, зум...)   

рад са дпкументима (птвараое, 

снимаое у разлишитим  
фпрматима и верзијама 

прпграма) дпдаваое и 
манипулација слајдпвима пснпвна 

правила и смернице за  израду 
презентације (кплишина текста  и 

пбјеката пп слајду, велишина и врста 

слпва,  дизајн...) прганизација 

слајда: слајдпви са текстпм, 
табелама, дијаграмима  и 

графикпнима фпрматираое текста    

 

дпдаваое пбјеката на слајд 

(звук,  

 

филм....)  ппзадина слајда (бпје, 

преливи,  

щрафуре, текстуре и слике)   

 

дизајн – теме    

 анимаципни ефекти (врсте,  

ппдещаваое параметара,  

анимаципне щеме) прелаз између 

слајдпва интерактивна 

презентација (хиперлинкпви и 

На ппшетку мпдула ушенике уппзнати са циљевима и 

исхпдима наставе / ушеоа, планпм рада и нашинима 

пцеоиваоа.   

Ставпве предвиђене мпдулпм изграђивати и вреднпвати 

кпд ушеника тпкпм свих пблика наставе.   

Облици наставе 

Мпдул се реализује крпз следеће пблике наставе:   

• лабораторијске вежбе Подела одељења на групе 

Пдељеое се дели на 2  групе приликпм реализације:   

• Лабпратпријских вежби   

 

Место 

реализацијенаставе рашунарски  

кабинет   

 

Препоруке за реализацију наставе 

• Практишну реализацију мпдула извести у некпм пд 

прпграма за израду слајд презентације.   

• Кпнкретне примере за вежбаое прилагпдити 

пбразпвнпм прпфилу крпз кпрелацију са струшним 

предметима.   

• Крпз цеп мпдул ушеник треба да ради на једнпј 

презентацији шија је тематика везана за кпнкретан 

пбразпвни прпфил и да на опј примени сва усвпјена 

знаоа и вещтине.   

• При реализацији пвпг мпдула инсистирати на 

правппису и упптреби пдгпварајућег језика  



акципна дугмад) врсте ппгледа на 

презентацију щтампаое 

презентације ппдещаваое  



 •  

•  

•  

•  

•  

разликује врсте ппгледа на 

презентацију  припрема за 

щтампу и щтампа 

презентацију  ппдещава 

презентацију за јавнп 

приказиваое;  припрема 

презентације за 

приказиваое са другпг 

рашунара  излаже слајд-

презентацију   

презентације  за  јавнп 

приказиваое (рушнп, аутпматски, у 

петљи...)   

наступ презентера (пплпжај 

презентера, вербална и 

невербална кпмуникација,  

савладаваое треме...)   

тастатуре.   

• Извпђеое наставе заппшети пбјащоеоима 

наставника а затим усмерити ушенике да сампсталнп 

вежбају.   

• Инсистирати на знашају  слајд презентација и 

важнпсти квалитетнпг презентпваоа.  

• Ппдстицати кпд ушеника креативнпст.  

• Ппследоа два шаса ушеници презентују свпје радпве 

и дискутују п оима. 

 

Оцењивање 

Вреднпваое пстваренпсти исхпда врщити крпз:   

1. праћеое пстваренпсти исхпда   

2. тестпве практишних вещтина   

 

 Назив модула:   Интернет и електронска комуникација    

 Трајање модула:   14  часова  

 

 

ЦИЉЕВИ 

МОДУЛА  

ИСХОДИ МОДУЛА  

Пп заврщетку мпдула ушеник 

ће бити у стаоу да:   

 
ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ  МОДУЛА  

 ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН  

ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА  



 

 



Псппспбљаваое  

ушеника 

кприщћеое 

Интернета 

електрпнску 

кпмуникацију   

за 

и  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

пбјасни ппјам и структуру 

Интернета  разликује 

нашине ппвезиваоа 

рашунара са Интернетпм  

разликује Интернет – 

сервисе   пбјасни ппјмпве 

хипертекста и WWW  

кпристи садржаје са веба  

(WWW – сервиса)  

прпналази садржаје на 

вебу ппмпћу 

претраживаша прпцеоује 

садржаје са веба на 

критишки нашин  преузима 

садржаје са веба 

кпмуницира путем 

електрпнске ппщте  

разликује преднпсти и 

недпстатке електрпнске 

кпмуникације  кпристи 

разнпврсне  Интернет – 

сервисе  пппуоава и щаље 

веб – базиране пбрасце  

пбјащоава ппјам 

електрпнскпг ппслпваоа  

примени сервис „у пблаку“ 

пбјащоава  мпгуће 

злпупптребе Интернета  

примеоује безбеднпсне  

  истпријски  развпј  Интернета  и  

 структура  адресе  и  прптпкпли   

 

нашини ппвезиваоа рашунара са   

Интернетпм (преднпсти и недпстаци 

 свакпг пд оих)   

сервиси Интернета (WWW, 

електрпнска 

 

ппщта, FTP...)    

 WWW, веб – прегледаш (врсте, 

птвараое и ппдещаваое)    

 

 кприщћеое  претраживаша  

 

 (пснпвнп и напреднп) ппузданпст 

извпра инфпрмација.   

 медијска  писменпст. 

 преузимаое  

 

садржаја са веба (снимаоем веб 

странице, кппираоем садржаја са веб  

странице, преузимаоем датптеке) 

прпграми за електрпнску ппщту  

(„веб – мејл“ и прпграми за 

преузимаое  ппщте на лпкални 

рашунар)   

раднп пкружеое прпграма за  
електрпнску ппщту ппстављаое адресе 
примапца („за“, „кппија“,  

„невидљива кппија“)   пријем и слаое 

На ппшетку мпдула ушенике уппзнати са циљевима и 

исхпдима наставе / ушеоа, планпм рада и нашинима 

пцеоиваоа.   

 Ставпве предвиђене мпдулпм изграђивати и 

вреднпвати кпд ушеника тпкпм свих пблика наставе.   

 

Облици наставе 

 Мпдул се реализује крпз следеће пблике наставе:   

• лабораторијске вежбе  

 

Подела одељења на групе 

Пдељеое се дели на 2  групе приликпм реализације:   

• лабпратпријских вежби   

 

Место 

реализацијенаставе рашунарски  

кабинет   

 

Препоруке за реализацију наставе 

• При реализацији пвпг мпдула инсистирати на 

правппису и упптреби пдгпварајућег језика 

тастатуре.   

• Тпкпм реализације свих садржаја мпдула  

 инсистирати на мпгућнпстима злпупптребе 

Интернета а ппгптпвп на безбеднпсти кприсника, 

ппузданпсти инфпрмација и спрешаваоу 

злпупптребе деце.   

• При претраживаоу Интернета ушенике усмерити 

ка тражеоу пбразпвних веб сајтпва и кприщћеоу 

система за електрпнскп ушеое.   

• При пбради електрпнскпг ппслпваоа 



•  електрпнске ппщте, без  и са прилпгпм   

 напредне  мпгућнпсти  прпграма 

 за  

 
преузимаое ел. ппщте (уређиваое 

адресара, уређиваое фасцикли, 
аутпматскп спртираое ппщте...)   

 веб – пбрасци  разнпврсне намене 

електрпнскп ппслпваое у тргпвини и 

јавнпј управи   

демпнстрирати разлишите врсте веб пбразаца кпји  



 

 •  

•  

мере приликпм 

кприщћеоа Интернета  

примеоује правила леппг 

ппнащаоа на мрежи  

ппщтује аутпрска права за 

садржаје преузете са 

мреже   

преднпсти и недпстаци електрпнске 

кпмуникације  спцијалне мреже, 

фпруми, системи за брзе ппруке, 

системи за електрпнскп ушеое... 

рашунарски сервиси „у пблаку“, рад са 

текстпм, табелама и датптекама.   

 

•  

 

 
•  

се кпристе за ппрушиваое и плаћаое рпбе путем 

Интернета, ппрушиваое дпкумената...   

Ппказати рад са текстпм, рад са табелама и 

складищтеое ппдатака у некпм пд сервиса „у 

пблаку“ (cloud computing),  дпступних путем веба.  

Преузимаое садржаја са веба вежбати на 

примерима преузимаоа текста, слика, клиппва и 

датптека.   

    •  Кпд преузимаоа садржаја са веба впдити рашуна п 

верпдпстпјнпсти извпра инфпрмација и развијати 

кпд   



 

 

 безбеднпст деце на Интернету 
безбеднпсни ризици кприщћеоа 
електрпнске кпмуникације   

 

правила леппг ппнащаоа у електрпнскпј 

кпмуникацији   

ушеника критишкп мищљеое и медијску 

писменпст у избпру и тумашеоу садржаја. При 

електрпнскпј кпмуникацији ппщтпвати правила  

 леппг ппнащаоа (netiquette).   

• При реализацији садржаја везаних за електрпнску 

ппщту пбјаснити ушеницима „пут“ електрпнскпг 

писма.    

• Дпследнп спрпвпдити  ппщтпваое аутпрских 

права и спфтверских лиценци. 

 

Оцењивање 

Вреднпваое пстваренпсти исхпда врщити крпз:   

1. праћеое пстваренпсти исхпда   

2. тестпве практишних вещтина   

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА   

  Сви предмети    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Назив предмета:   ИСТОРИЈА  

Гпдищои фпнд шаспва:   72  

Разред:   први  

Стицаое хуманистишкпг пбразпваоа и развијаое истпријске свести;   

Разумеваое истпријскпг прпстпра и времена, истпријских дпгађаја, ппјава и прпцеса и улпге истакнутих лишнпсти; Развијаое 

индивидуалнпг и наципналнпг идентитета;   

 Стицаое и прпщириваое знаоа, развијаое вещтина и фпрмираое ставпва неппхпдних за разумеваое савременпг света 

(у наципналнпм, регипналнпм, еврппскпм и глпбалнпм пквиру);   

Циљеви предмета:    Унапређиваое функципналних вещтина и кпмпетенција неппхпдних за живпт у савременпм друщтву (истраживашких 

вещтина, критишкпг и креативнпг мищљеоа, сппспбнпсти изражаваоа и пбразлагаоа сппствених ставпва, разумеваоа 

мултикултуралнпсти, развијаое тплеранције и културе аргументпванпг дијалпга);   

Псппспбљаваое за ефикаснп кприщћеое инфпрмаципнп-кпмуникаципних технплпгија;    

Развијаое свести п пптреби сталнпг усаврщаваоа и свести п важнпсти негпваоа културнп-истпријске бащтине.   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

ТЕМА  

 

ЦИЉ  

ИСХОДИ  

Пп заврщетку теме ушеник ће 

бити у стаоу да:   

 
ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ ПО ТЕМАМА  

НАЧИН  

ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  



Српска држава 

и државност  

 Прпщириваое 

знаоа п настанку 

мпдерне српске 

државе и  

најважнијим  

 пдликама  српске  

 

државнпсти.  

Развијаое свести п 

 знашају  

средопвекпвне  

 државнпсти за 

настанак мпдерне 

српске државе.  

 Упшаваое  улпге   

 

знаменитих лишнпсти 

у развпју српске 

државнпсти. 

Разумеваое  

 

најзнашајнијих  

идеја мпдернпг 

дпба и оихпвпг 

утицаја у прпцесу 

ствараоа српске 

државе. 

Разумеваое 

међунарпднпг   

• преппзна разлишите 
истпријске садржаје   
(лишнпсти, дпгађаје, 

ппјаве и прпцесе) и 

дпведе их у везу са 

пдгпварајућпм 
временскпм пдредницпм 
и истпријским перипдпм;   

• разликује перипде у 

кпјима је ппстпјала, 

престала да ппстпји и 

ппнпвп настала српска 

држава;   

• наведе и уппреди пдлике 

српске државнпсти у 

средоем и нпвпм веку;   

• упши утицај еврппских 

ревплуципнарних 

збиваоа на развпј српске  

наципналне и државне 

идеје;   

• пбјасни узрпке и 

ппследице Српске 

ревплуције, 

пслпбпдилашких ратпва 

1876–1878, Балканских  

ратпва и Првпг светскпг 

рата;    

• упши и пбјасни на   

 Српска државнпст у 

средоем веку. Српски нарпд 

и оегпви суседи у средоем 

веку.   

 

Пплпжај Срба ппд псманскпм, 
хабзбурщкпм и млеташкпм влащћу  

 (XVI–XVIII век).   

 Српска  ревплуција  1804–1835. 

 и  

 

оенп местп у кпнтексту еврппских  

 

 збиваоа.   

Развпј државних институција.   

Развпј уставнпсти.   

 Улпга мпдерних династија  

(Карађпрђевићи,  

 Пбренпвићи, Петрпвићи) у развпју 

 српске државнпсти.   

 

Ратпви Србије и Црне Гпре за 

независнпст 1876–1878.   

 Фпрмираое мпдернпг пплитишкпг 

система и настанак странака 

(радикалне, либералне и 

напредоашке).  Пплпжај Срба ппд 

псманскпм и хабзбурщкпм влащћу у 

XIX и ппшеткпм XX века.   

Србија и Црна Гпра у Балканским 

ратпвима и Првпм светскпм рату. 

Најзнашајније лишнпсти (впжд   

На ппшетку теме ушенике уппзнати 

са циљевима и исхпдима наставе, 

пднпснп ушеоа, планпм рада и 

нашинима пцеоиваоа   

 

Облици наставе: 

Предмет се реализује крпз следеће 

пблике наставе:   

• тепријска настава. 

Местореализације наставе: 

• Тепријска настава се реализује у 

ушипници или пдгпварајућем 

кабинету.   

 

Оцењивање: 
Вреднпваое пстваренпсти исхпда 

врщити крпз:   

• праћеое пстваренпсти исхпда 

тестпве знаоа.   

 

Оквирни број часова по темама: 

• Српска држава и државнпст – 33 

шасa;   

• Српски нарпд у југпслпвенскпј 

држави – 19 шаспва;   



 

 

  кпнтекста у кпме 

настаје и ппстпји 

српска држава.   

 истпријскпј карти прпмене 

граница српске државе; 

лпцира места најважнијих 

битака кпје су впђене 

тпкпм Српске ревплуције, 

пслпбпдилашких ратпва  

1876–1878, Балканских 

ратпва и Првпг светскпг  

рата;   

ппище улпгу истакнутих 
лишнпсти у Српскпј 
ревплуцији, у развпју 
државних иституција и 

фпрмираоу мпдернпг  
пплитишкпг система, у 
пслпбпдилашким ратпвима 
1876–1878, Балканским 
ратпвима и  

Првпм светскпм рату;  

изведе закљушак п знашају 

уставнпсти за развпј 

мпдернпг пплитишкпг 

система.   

Карађпрђе Петрпвић, кнез Милпщ 
Пбренпвић, прпта Матеја 
Ненадпвић, митрппплит Стефан 
Стратимирпвић, Димитрије  
Давидпвић, Тпма Вушић   

Перищић, Илија Гаращанин, кнез   

Александар Карађпрђевић, кнез   

Михаилп Пбренпвић, Владимир 

Јпванпвић, Светпзар Милетић, краљ 

Милан Пбренпвић, владика Петар I  

 Петрпвић,  владика  Петар  II  

Петрпвић, коаз Данилп Петрпвић, коаз 

Никпла Петрпвић, Лука  

Вукалпвић, Јпван   

Ристић, Стпјан Нпвакпвић, Никпла 

Пащић, краљ Александар 

Пбренпвић, краљ Петар I  

 Карађпрђевић,  престплпнаследник  

Александар Карађпрђевић, Радпмир 

Путник, Степа Степанпвић, Живпјин 

Мищић, Петар Бпјпвић, Јанкп  

Вукптић...).   

•  

•  

•  

•  

•  

Дпстигнућа српске културе – 12 

шаспва;   

Српски нарпд и Србија у 

савременпм свету – 10 шаспва.   

Препоруке за 

реализацијунаставе: 

структура прпграма кпнципирана 

је с циљем да ппмпгне 

наставнику у планираоу 

неппсреднпг рада са ушеницима, 

плакщавајући му пдређиваое 

пбима и дубине пбраде 

ппјединих наставних садржаја,  

за сваку тематску целину дати су 

циљеви, исхпди и садржаји, а 

исхпди треба да ппслуже да 

наставни прпцес буде такп 

пбликпван да се наведени 

циљеви пстваре,  садржаје треба 

прилагпђавати ушеницима, какп 

би најлакще и најбрже дпстигли 

наведене  



Српски народ у 

југословенској 

држави  

 Прпщириваое  

 знаоа  п  

југпслпвенскпј  

идеји  и 

нпсипцима идеје  

ствараоа  

југпслпвенске 

државе.   

Разумеваое 

међунарпднпг 
кпнтекста у кпме  

настаје 

југпслпвенска 

држава.   

Прпщириваое 

знаоа п пдликама 

југпслпвенске 

државе.   

 пбразлпжи најважније 

мптиве и узрпке ствараоа 

југпслпвенске државе; 

упши знашај настанка 

југпслпвенске  државе за 

српски нарпд; 

идентификује пдлике  

југпслпвенске државе 

кап мпнархије и кап 

републике; разликује 

пспбенпсти друщтвенп- 

пплитишких система 

кпји су ппстпјали у  

југпслпвенскпј држави; 

упши и разуме 

међунарпдни пплпжај 

југпслпвенске државе;  

пбразлпжи дппринпс   

 Југпслпвенска идеја и кпнституисаое  

државе.   

 

Пдлике пплитишкпг система у 
југпслпвенскпј краљевини  
(пплитишке бпрбе, Видпвдански и 
Пктрписани устав, лишни режим краља 

Александра, ствараое  

 

Банпвине Хрватске и птвараое  

српскпг питаоа).   

 Априлски рат и ппследице ппраза, 

генпцид над Србима у НДХ.   

 

Птппр, устанак и грађански рат.  

 Биланс рата и дппринпс Југпславије 

ппбеди антифащистишке кпалиције. 

Прпглащеое републике и изградоа 

нпвпг државнпг и друщтвенпг 

уређеоа. Сукпб Југпславије и 

спцијалистишких земаља –  

резплуција Инфпрмбирпа,   

•  

•  

•  

•  

исхпде,    

наставник има слпбпду да сам 

пдреди расппред и динамику 
активнпсти за сваку тему, 

уважавајући циљеве предмета,  
прпграм се мпже дппунити 

садржајима из прпщлпсти 
завишаја, шиме се кпд ушеника 

ппстиже јаснија представа п 

истпријскпј и културнпј бащтини 
у оихпвпм крају (археплпщка 

налазищта, музејске збирке),  у 
щкплама на наставнпм језику 

неке пд наципналних маоина 
мпгу се пбрадити и прпщирени 
наставни садржаји из прпщлпсти  

тпг нарпда,  важнп је 
искпристити велике 
мпгућнпсти кпје истприја кап 

наративни предмет пружа у 

ппдстицаоу ушенишке 
радпзналпсти, кпја је у пснпви 
свакпг сазнаоа,   

 

 

 



  Прпщириваое 

знаоа п пплпжају 

српскпг нарпда у 

југпслпвенскпј  

 држави.   

Упшаваое  улпге  

знаменитих  

 лишнпсти  у  

пплитишкпм  

 живпту 

југпслпвенске 

државе. 

Сагледаваое 

међунарпднпг 

пплпжаја 

југпслпвенске 

државе.   

 југпслпвенских  

антифащистишких ппкрета 

ппбеди савезника у  

Другпм светскпм рату;   

 именује  најважније  

лишнпсти   

 кпје  су  утицале  на  

друщтвенп-пплитишка 

збиваоа у Југпславији.   

 Гпли птпк.   

Југпславија између истпка и запада.   

Разбијаое и распад Југпславије – 
ппраз Југпславије кап идеје, 
пплитишкпг прпјекта и друщтвенпг 
система, велике силе и југпслпвенска 
криза, ратпви у Слпвенији, Хрватскпј,  
Бпсни и Херцегпвини, настанак  

нпвих држава, сукпби на Кпспву и 

Метпхији и НАТП интервенција 1999, 

Кпспвскп питаое, раздвајаое Србије и 
Црне Гпре.   

Најзнашајније лишнпсти (краљ   

Александар I Карађпрђевић, Никпла   

Пащић, Стјепан Радић, Љуба   

Давидпвић, Светпзар Прибићевић,   

 Антпн  Кпрпщец,  Милан  

Стпјадинпвић,   

Влаткп Машек, кнез Павле   

Карађпрђевић, краљ Петар II   

Карађпрђевић, генерал Драгпљуб   

Михаилпвић, генерал Милан Недић,   

Анте Павелић, Јпсип Брпз Титп,  

Слпбпдан Милпщевић, Фраоп   

Туђман...).   

 наставни садржаји треба да буду 
представљени кап „приша” бпгата 
инфпрмацијама и детаљима, не 
затп да би пптеретили памћеое 
ушеника, већ да би им истпријски 

 дпгађаји, ппјаве и прпцеси били 
предпшени јаснп, детаљнп, живп и 
динамишнп,  ппсебнп местп у 
настави историје имају питаоа, 
какп пна кпја ппставља наставник 
ушеницима, такп и пна кпја дплазе 
пд ушеника,  ппдстакнута пним 
щтп су шули у ушипници или щтп су 
сазнали ван ое кпристећи 
разлишите извпре инфпрмација,   

дпбрп псмищљена питаоа 

наставника имају ппдстицајну 

функцију за развпј истпријскпг 

мищљеоа и критишке свести, не 

самп у фази утврђиваоа и 

систематизације градива, већ и у 

сампј пбради наставних  

садржаја, 

 

 



Достигнућа 

српске културе  

 Разумеваое ппјма 

 српскпг 

културнпг 

прпстпра.   

Развијаое свести п 

вищевекпвнпм  

 

кпнтинуитету српске 

 културе.  

Сагледаваое  

српске културе кап 

дела еврппске  

културнпг наслеђа.   

 Прпщириваое 

знаоа п највищим 

дпметима и  

представницима 

српске културе. 

Развијаое свести 

п  знашају 

пбразпваоа за 

ппщти културни 

напредак.   

 

 разликује перипде у кпјима 

су настала најзнашајнија дела 

српске културе; 

уппреди пдлике  

српске културе разлишитих 

перипда; пбјасни утицаје  

 

истпријских збиваоа на  

културна кретаоа;    

ппище пдлике  

свакпдневнпг живпта 

кпд  

 Срба  у  разлишитим  

еппхама и пбластима;   

именује најважније 

лишнпсти кпје су заслужне 

за развпј српске културе.   

 Средопвекпвна култура Срба (језик и 

писмп, верски карактер културе,  

Мирпслављевп јеванђеље, 

коижевнпст, најзнашајније  

задужбине, правни сппменици).   

Ппследице сепба на српску културу  

(утицај западнпеврппских 

културних  

 

кретаоа на српску културу).   

 

Усппн грађанске класе.   

 Свакпдневни живпт сепскпг и 

градскпг станпвнищтва.    

 Културна и прпсветна пплитика – 

 псниваое Велике щкпле, 

Универзитета, академије наука, 

Нарпднпг ппзприщта.   

Еврппски културни утицаји.   

Лишнпсти  –  Свети  Сава, 

 десппт Стефан   

 Лазаревић,  мпнахиоа  Јефимија,  

Дпситеј   

Пбрадпвић, Вук Карачић, Сава   

Текелија, Петар II Петрпвић Оегпщ, 

Паја Јпванпвић, Урпщ Предић,  

Надежда Петрпвић, Лаза Кпстић...).   

 

 у зависнпсти пд циља кпји 
наставник жели да пствари, 
питаоа мпгу имати разлишите 
функције, кап щтп су:  
фпкусираое пажое на неки  

садржај или аспект, ппдстицаое 
ппређеоа, трагаое за ппјащоеоем, 
настава би требалп да ппмпгне 
ушеницима у ствараоу щтп јасније 
представе не самп п тпме щта се 
десилп, већ и защтп се тп десилп и 
какве су ппследице из тпга 
прпистекле,у настави треба щтп 
вище кпристити разлишите  

 

пблике прганизпване активнпсти 

ушеника (индивидуални рад, рад 

у пару, рад у групи, радипнице 

или дпмаћи  задатак),    

  

 

 



 

 Упшаваое прпмена у 

свакпдневнпм живпту 

кпд Срба   крпз 

векпве.   

 

 

 

 Српска култура кап деп 
југпслпвенскпг културнпг прпстпра 

(културна сарадоа и прпжимаоа, 

наука, уметнишки ппкрети, 
хуманитарне и сппртске 
прганизације, пппуларна култура,  

лишнпсти – Никпла Тесла, Михајлп   

Пупин, Михаилп Петрпвић Алас,  

Јпван   

Цвијић, Милутин Миланкпвић,   

Бранислав Нущић, Исидпра Секулић,   

Јпван Душић, Ксенија Атанасијевић,   

 Слпбпдан  Јпванпвић,  Сава  

Шуманпвић,   

 Иван  Мещтрпвић,  Ивп  Андрић,  

Милпщ   

Цроански, Бпјан Ступица, Десанка   

 Максимпвић,  Бприслав  Пекић,  

Дпбрица   

Ћпсић, Александар Петрпвић,   

 Александар  Ппппвић,  Емир  

Кустурица, Дущан Кпвашевић…).   

 да би схватип дпгађаје из 
прпщлпсти, ушеник треба да их 
„пживи у свпм уму”, у шему 
велику ппмпћ мпже пружити 
упптреба разлишитих истпријских 
текстпва, карата и других извпра 
истпријских ппдатака  
(дпкументарни и играни видеп и 
дигитални материјали, музејски 
експпнати, илустрације),  

 пбилажеое  културнп- 

истпријских сппменика и ппсете 

устанпвама културе,  кприщћеое 

истпријских карата изузетнп је 

важнп јер пмпгућавају ушеницима 

да на пшигледан и сликпвит 

нашин дпживе прпстпр на кпме 

се неки пд дпгађаја пдвијап, 

ппмажући им да крпз време прате 

прпмене на пдређенпм прпстпру,  

треба искпристити и утицај наставе  



Српски народ 

и  
Србија у 

савременом 

свету  

 Разумеваое  

пплитишких  и 
екпнпмских пднпса 

у  савременпм 
свету. Сагледаваое 

међунарпднпг 
пплпжаја Србије.   

 

 

Прпщириваое  

 знаоа  п  

најзнашајнијим 

међунарпдним  

 прганизацијама и 

шланству Србије у 

оима. 

Прпщириваое  

 знаоа  п  

ппследицама 

наушнптехнплпщкпг 

развпја на живпт 

савременпг шпвека.   

 идентификује најважније 

шинипце у 

међунарпдним 

пплитишким и  

 екпнпмским пднпсима;  

разуме местп и улпгу  

 Србије у савременпм 

свету; утврди знашај 

шланства Србије у  

 

међунарпдним 

прганизацијама; пбјасни 

утицај савремених 

технишких дпстигнућа на 

ппвезиваое људи у свету.   

 

 Најутицајније државе и 

прганизације у међунарпдним  

пплитишким и екпнпмским 

пднпсима.   

Улпга Прганизације уједиоених 

нација у пшуваоу мира у свету, 

бпрби прптив сирпмащтва и 

защтити  културних сппменика.   

Геппплитишки пплпжај Србије.   

 

Чланствп Србије у регипналним, 

еврппским и светским  

прганизацијама (Савет Еврппе, ПЕБС, 

ПУН…).   

Срби ван Србије (прпблем 

избеглица, Црна Гпра, Република 

Српска, Срби у дијасппри).   

Свет ппшеткпм XXI века – наушни и 

технплпщки развпј, Интернет, утицај 

медија на јавнп моеое, пппуларна 

култура, глпбализација, терпризам, 

екплпщки прпблеми...   

 истприје на развијаое језишке и 

гпвпрне културе (беседнищтва), јер 

истпријски садржаји бпгате и 

пплемеоују језишки фпнд ушеника, 

у раду са ушеницима неппхпднп је 

имати у виду интегративну 

функцију истприје, кпја у 

пбразпвнпм систему, где  су 

знаоа ппдељена пп наставним 

предметима, ппмаже ушеницима да 

ппстигну целпвитп схватаое п 

ппвезанпсти и услпвљенпсти 

гепграфских, екпнпмских и 

културних услпва живпта шпвека 

крпз прпстпр и време, ппжељнп је 

избегавати фрагментарнп и 

изплпванп ушеое истпријских 

шиоеница јер пнп има најкраће 

трајаое у памћеоу и најслабији 

трансфер у стицаоу других знаоа и  

вещтина, 

 

 

 

 

 

 

   

 

 у настави треба, кад гпд је тп 

мпгуће, примеоивати 

дидактишки кпнцепт 

мултиперспективнпсти,   

 пдређене теме, пп мпгућнпсти, 

треба реализпвати са 

пдгпварајућим садржајима из 

српдних предмета.   



КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 

Српски језик и књижевност   

Географија   

Социологија са правима 

грађана   

Грађанско васпитање   

Верска настава 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Назив предмета:  ФИЗИКА  

 Гпдищои фпнд шаспва:  36  

  први 

 Разред:   

 1.Развијаое функципналне писменпсти (прирпднп-наушна, технишка и математишка);    2.Уппзнаваое и разумеваое ппјава, 

прпцеса и пднпса у прирпди на пснпву закпна физике и   оених метпда истраживаоа; 3.Развијаое лпгишкпг и апстрактнпг 

мищљеоа;   

 

Циљеви предмета:  

 

 

 

 

4. 

5.6. 

7. 

Развијаое свести п знашају експеримента при уппзнаваоу, разумеваоу и прпвераваоу 

физишких закпнитпсти;   

Стицаое знаоа п прирпдним ресурсима, оихпвпј пгранишенпсти и пдрживпм кприщћеоу;   

Развијаое правилнпг пднпса ушеника према защтити, пбнпви и унапређеоу живптне средине;   

Стицаое пснпвних сазнаоа п прпцесима и прпизвпдима разлишитих технплпгија;   

8. Развијаое радних навика и пдгпвпрнпсти и сппспбнпсти за примену стешених знаоа.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА  ЦИЉ  

 
ИСХОДИ  

Пп заврщетку теме ушеник ће 

бити у стаоу да:   

ОБАВЕЗНИ И  

ПРЕПОРУЧЕНИ  
САДРЖАЈИ ПО 

ТЕМАМА  

НАЧИН  

ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  



Кинем 

атика 

Разумеваое 

ппјмпва 

физишка 

велишина 

мерна 

јединица 

Уппзнаваое 

пснпвних 

кинематишких 

велишина  

закпна    

 

и  

и  

• наведе пснпвне физишке 

велишине и оихпве мерне 

јединице и пбјасни какп се 

дпбијају јединице 

изведених физишких 

велишина   

• дефинище и кпристи 

ппјмпве референтни 

систем, путаоа, пређени 

пут, материјална ташка   

• разуме и кпристи ппјмпве 

брзине и убрзаоа   

• разликује равнпмернп и 

равнпмернп убрзанп 

правплинијскп кретаое и 

примеоује закпне кретаоа  

у једнпставнијим 

примерима 

• Физишке велишине 

и оихпве јединице 

 Референтни 

систем   Ппдела 

кретаоа. Средоа и 

тренутна брзина   

• Равнпмернп 

правплинијскп 

кретаое   

• Убрзаое. 

Равнпмернп 

прпменљивп 

правплинијскп 

кретаое   
• Демонстрациони 

оглед: 

– Прпвера 

кинематишких 

закпна 
правплинијскпг  

 кретаоа  ппмпћу  

кплица,  

 динампметра  и  

тегпва    

 

На ппшетку теме ушенике уппзнати са циљевима и 

исхпдима наставе, пднпснп ушеоа, планпм рада и 

нашинима пцеоиваоа     

 

Облици наставе 

Предмет се реализује крпз следеће пблике 

наставе:  

• тепријска настава са демпнстраципним 

пгледима  (36 шаспва)   

 

 

Место реализације наставе 

• Настава се реализује у ушипници и у кабинету за 

физику   

 

 

Препоруке за реализацију наставе 

• кпристити сва дпступна наставна средства   

• кпристити мултимедијалне презентације   

• упућивати ушенике да кпристе интернет и 

струшну литературу   

• мптивисати ушенике да сампсталнп рещавају 

прпблеме кпристећи истраживашки приступ 

наушнпм пбразпваоу    

• кпнтинуиранп упућивати ушенике на примену 
физике у будућем ппзиву и свакпдневнпм 
живпту крпз примере из праксе 

 

 



Динам  

ика 

 

• Разумеваое 

пснпвних 

динамишких 

велишина  и  

Оутнпвих 

закпна   

• Стицаое пснпвних  

 знаоа  п  

гравитацији   

 разуме ппјмпве масе, силе и 

импулса   

 фпрмулище и примеоује 

Оутнпве закпне 

разликује  

 

масу пд тежине тела разуме  

 

ппјмпве рада, енергије и  снаге и 

оихпву међуспбну везу 

примеоује закпне  

динамике у техници  наведе 

пспбине гравитаципне силе   

• Пснпвне 

динамишке 

велишине: маса, 

сила и импулс   

• Први Оутнпв закпн 

– закпн инерције   

• Други Оутнпв 

закпн – пснпвни 

закпн динамике   

• Трећи Оутнпв 

закпн – закпн  

акције и реакције   

• Сила Земљине 

теже и тежина тела  

Демонстрациони 

огледи: 

– Мереое силе 

ппмпћу 

динампметра   

– Прпвера другпг 
Оутнпвпг закпна 
ппмпћу кплица,   

 динампметра  и  

тегпва   

 

Оцењивање 

Вреднпваое пстваренпсти исхпда врщити крпз:   

• праћеое пстваренпсти исхпда   

• тестпве знаоа   

 

 

Оквирни број часова по темама (за 36 часова) 

 

Кинематика (7 шаспва)   

Динамика (9 шаспва)   

Електришне ппјаве (10 шаспва)  

Изабране теме (10 шаспва)   

 

 

 

 

 



Елект 

ричне  

појаве 

 

• Стицаое  

 знаоа  п  

електришнпм 
ппљу   

• Уппзнаваое 
карактеристик а 
једнпсмерне  и  

наизменишне  

струје   

 

 схвати  ппјам електришнпг ппља и 

електрпстатишке силе   

 разуме ппјаву настанка 

једнпсмерне струје и  

елктришнпг птппра 

прпвпдника   

 

разуме и примеоује Пмпве  

 закпне разуме разлику између  

једнпсмерне и наизменишне 

струје  разуме ппјмпве 

електришна енергија и снага 

пптрпщаша   

• Електришнп ппље и 

електрпстатишка 

сила   

• Једнпсмерна 

електришна струја, 

електришни  наппн   

• Електришни птппр  

прпвпдника   

• Пмпв закпн за деп и 

за целп струјнп кплп   

• Електришна 

енергија, снага 

пптрпщаша и веза 

између оих   

• Карактеристике 

наизменишне 
електришне струје 

(ефективне 
вреднпсти струје и 
наппна, 

фреквенција)   
• Демонстрациони 

оглед: 

–Демпнстрација 

ппступака за  

наелектрисаваое 

тела   

 

 



Изабране 

теме  

• Уппзнаваое   

 са  ппјмпм  

еластишне  

 силе  и  

разлишитим 
врстама 
дефпрмација    

• Уппзнаваое са 

 пснпвним 
велишинама 

физике 

тпплптних 

ппјава   

• Уппзнаваое  

са силама 

птппра у 

флуидима   

• Стицаое  

 знаоа  п  

елементима 

гепметријске 

пптике   

 разликује  разлишите  врсте 

дефпрмација    

 преппзна везу између 

еластишне силе ппруге и  

 прпмене оене дужине    

 разликује  ппјмпве  

 температура и тпплпта  разуме 

и кпристи физишке велишине 

кплишина тпплпте и  

специфишни тпплптни 

капацитет ппзнаје разлишите  

механизме пренпса тпплпте 

разликује силе птппра у  

тешнпстима и гаспвима 

разуме ппјам вискпзнпг  

треоа кпд тешнпсти  разликује 

лик предмета у равнпм и 

сфернпм пгледалу   

• Дефпрмације тела   

• Еластишна сила, 

кпефицијент 

еластишнпсти    

• Температура, 

унутращоа енергија, 
кплишина тпплпте и 

специфишни 

тпплптни капацитет   
• Механизми пренпса 

тпплпте   

• Силе птппра при 

кретаоу тела у 

флуидима   

• Елементи 

гепметријске пптике   

• Кпнструкција лика 

кпд равнпг и 

сферних пгледала   

• Демонстрациони 

оглед: 

– Демпнстрација 

разлишитих врста 

дефпрмација   

– Демпнстрација 

разлишитих 

механизама пренпса 

тпплпте   

– Демпнстрација 

дпбијаоа лика  

 



   предмета ппмпћу 

равнпг и сфернпг 

пгледала   

 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 

– Сви стручни предмети у којима се примењује физика           

– Математика   

– Информатика   

– Хемија   

 

 

 

 



 

Назив предмета:    ГЕОГРАФИЈА  

Гпдищои фпнд шаспва:    36  

Разред:    први  

Циљеви предмета:   

1. Упшаваое и схватаое кпрелативних пднпса између гепграфије и других прирпдних и друщтвених наука;   

2. Стицаое нпвих актуелних знаоа п пплпжају,  месту и улпзи  Србије на Балканскпм пплупстрву и југпистпшнпј 

Еврппи;   

3. 

Стицаое нпвих и прпдубљених знаоа и пбјащоеоа п савременим гепграфским ппјавама, пбјектима и прпцесима 

на теритприји   

4. 

Републике Србије;    

5. 

Стицаое нпвих актуелних знаоа п ппрасту, кретаоима, структурним прпменама  и теритпријалнпм размещтају 
станпвнищтва;   

Разумеваое актуелне гепграфске стварнпсти наще земље и савременпг света;   

 

6.
Развијаое псећаоа припаднпсти свпјпј нацији кап делу интегралнпг света, изградоа и негпваое наципналнпг и 

културнпг идентитета у мултиетнишкпм, мултикултуралнпм и мултијезишкпм свету;   

 7. Псппспбљаваое ушеника да примеоују гепграфскп знаое и вещтине у даљем пбразпвнпм и прпфесипналнпм  

развпју;   

 

8. Псппспбљаваое ушеника за пдгпвпрнп ппхпђеое према себи и пкружеоу и за активнп ушествпваое у защтити, 

пбнпви и унапређиваоу живптне средине.   

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕМА  

 

ЦИЉ  

 

ИСХОДИ Пп заврщетку теме 

ушеник ће бити у стаоу да:   

ОБАВЕЗНИ И  
ПРЕПОРУЧЕНИ  

 САДРЖАЈИ  ПО  

ТЕМАМА  

НАЧИН  

ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  

Увпд   Стицаое знаоа п 

предмету  

прпушаваоа, 

ппдели, знашају 

и  месту 

гепграфије у  

 
 
систему наука   

 

 Упшаваое  и  

схватаое 

кпрелативних 

пднпса између 

гепграфије и  

других  

прирпдних 

 и друщтвених 

наука   

 дефинище  предмет изушаваоа, знашај, развпј и местп  

гепграфије у систему наука   

 разликује прирпдне и друщтвене елементе 

гепграфскпг прпстпра и схвата  оихпве узајамне  

узрпшнп-ппследишне везе и пднпсе  пдреди  местп  

гепграфије у систему  наука  преппзна знашај и 

практишну примену гепграфских сазнаоа   

 

  Предмет  

прпушаваоа,  

ппдела и местп  

гепграфије у  

систему наука   

На ппшетку теме ушенике треба 

уппзнати са циљевима и исхпдима 

наставе / ушеоа, планпм рада и 

нашинима пцеоиваоа   

 

Облици наставе 

   Предмет  се  реализује 

 крпз следеће пблике наставе:     

тепријска настава 36 часа  

 

Место реализације наставе 

   Тепријска настава се реализује у  

ушипници   

 

 

 



 



кпмппненте 

гепграфскпг 

пплпжаја Србије  

 Прпщириваое 

знаоа  п  

пплпжају,  месту 

и улпзи   

 Србије  на  

Балканскпм 

пплупстрву 

 и  

 југпистпшнпј 

Еврппи   

Упшавое  ппщтих 

гепграфских 

карактеристика 

сагледаваоем 

слпжених     

друщтвенп  – 

екпнпмскеих  

прпцеса и 

прпмена у   

jугпистпшнпј  

  Еврппи  на  

Балканскпм  

пплупстрву и у 

нащпј држави.   

 дефинище ппјам и функције државних граница, 

разуме државнп уређеое Србије и ппзнаје  

државна пбележја: грб, заставу, химну   

 пбјащоава на карти пплпжај и велишину 

теритприје Србије уз кратак ппис битних 

карактеристика граница са суседним 

земљама   

 

дефинище ппјам југпистпшна Еврппа,  лпцира на 

карти  Балканскп пплупстрвп и идентификује 

оегпве ппщте гепграфске  карактеристике: 

физишке, културне и демпграфске   

анализира  прпмене на пплитишкпј карти  

 Балканскпг пплупстрва: настанак и распад 

Југпславије, ствараое нпвих држава и пблици 

оихпве сарадое  упшава преднпсти и  

 

недпстатке гепграфскпг пплпжаја Србије   

 Ппврщина, границе, 

државнп уређеое и 

државна пбележја  

 Србије   

Савремене 

кпмппненте  

 

 гепграфскпг пплпжаја   

Србије   

 Препоруке  за  реализацију 

наставе 

• кприщћеое савремених 

електрпнских ппмагала,   

• аналпгних и  дигиталних 

гепграфских карата 

разлишитпг размера и 

садржаја   

• кприщћеое инфпрмација  

са   

Интернета    

• кприщћеое интерактивних 

метпда рада   

• кприщћеое гепграфских и 

истпријских карата, ппщтих 

и тематских   

• кприщћеое писаних 

извпра инфпрмација  

(коиге, статистишки  

ппдаци, шаспписи...)   

 

Оцењивање 

   Вреднпваое  пстваренпсти 

исхпда врщит крпз:   

• праћеое пстваренпсти 

исхпда   

• тестпви  знаоа   

 



 



    Оквирни  број  часова  по 

темама 

• увпд  - 2 часа 

• савремене кпмппненте  

гепграфскпг пплпжаја 

Србије - 3 часа 

• прирпдни ресурси Србије 

и оихпв екпнпмскп 

гепграфски знашај -   

     7 часoва  

• станпвнищтвп и насеља  

Србије - 6 часова  

• привреда Србије - 4  часа 

• регипналне целине Србије  

- 9  часова 

• Србија и савремени 

прпцеси у Еврппи и  свету  

- 5 часова 

88   



 



Прирпдни 

ресурси  

Србије 

 и 

оихпв 

екпнпмскп 

гепграфски 

знашај  

 Стицаое нпвих и 

прпдубљених 

знаоа п прирпди 

Србије и оенпм 

утицају  на живпт и 

привредне  

делатнпсти људи   

 

 
Сагледаваое 

физишкпгепграфских 

кпмппнената 

прпстпра Србије и 

разумеваое   

оихпвпг знашаја  за 

живпт људи и 

мпгућнпсти развпја  

привреде     

 

 пдреди у геплпщкпм саставу Србије заступљенпст 

стена разлишите старпсти, састава и ппрекла 

знашајних за ппјаву руда и минерала   

лпцира у пквиру гептектпнске структуре 

Србије велике целине: Српскп-македпнску масу, 

Карпатп-балканиде, Унутращое динариде,  

Централне динариде и Панпнску депресију и  

пбјасни оихпв ппстанак (делпваое 

унутращоих тектпнских и сппљащоих сила) 

идентификује  

 

 пснпвне  макрп-целине  рељефа  Србије:  

 Панпнски басен  и Планинску пбласт  пдреди 

Планинску пбласт и преглед грпмадних,  

карпатскпбалканских, динарских планина и 

већих кптлина  пбјасни елементе и фактпре 

климе, разликује климатске типпве у 

Србији и  

 

оихпве пдлике  направи преглед впднпг бпгатства 

Србије:  пдреди на карти развпђа сливпва, 

пбјасни  ппстанак, ппделу и знашај језера и 

термпминералних впда   закљушује п екпнпмскпм 

знашају впда за снабдеваое насеља, навпдоаваое, 

прпизвпдоу хидрпенергије, плпвидбу, 

рибарствп и туризам   

 

 дискутује  п  загађивашима,  ппследицама 

 Рељеф Србије Клима, 

 биљни и живптиоски 

свет (пдлике и знашај)   

 

 Впде и впдни 

ресурси,  састав и 

карактер тла   

Защтићена прирпдна 

дпбра  у Србији и 

защтита, пшуваое и  
 

унапређиваое 

прирпде   

 



 и  

 мерама защтите ппзнаје утицај 

физишкпгепграфских фактпра на фпрмираое 

типпва вегетације и разнпврснпст живптиоскпг 

света панпнске  и планинске пбласти Србије   



 



   дефинище ппјам прирпдне средине, предмет 

прпушаваоа защтите прирпде, знашај защтите и   

унапређиваоа прирпде наведе елементе прирпдне 

средине, загађиваше впде, ваздуха, земљищта; 

ппследице загађиваоа и мере защтите  преппзна 

ппјаве щтетне пп свпје прирпднп и културнп 

пкружеое и активнп ушествује у оихпвпј защтити, 

пбнпви и унапређиваоу  дефинище: парк прирпде, 

предеп изузетних пдлика, резерват прирпде, 

сппменик прирпде и прирпдне реткпсти   

  



 

• Прпщириваое   

 знаоа  п демпграфскпм развпју и 

расппреду станпвнищтва  у  

Србији    

• Упшаваое  демпграфских   

прпблема  и мпгућнпсти 

оихпвпг превазилажеоа  за 

свеукупни друщтвенпекпнпмски 

развитак наще земље  

• Фпрмираое  свести п негпваоу 

наципналнпг  и  

културнпг идентитета    

• Прпщириваое  знаоа п 

насељима и фактприма оихпвпг 

развпја   

• Упшаваое трансфпрмације 

насеља и оихпвих мрежа и 

система   

• Развијаое свести п вреднпсти и 

знашају  антрпппгених   

 

• ппище антрпппгепграфска 

пбележја и  

истпријскпгепграфски кпнтинуитет 

насељаваоа Србије   

• пбјасни кретаое станпвнищтва и 

теритпријални размещтај станпвнищтва у 

Србији    

• укаже на прпмену брпја станпвника 

Србије и наведе фактпре кпји услпвљавају   

прпмене станпвнищтва   

• уз ппмпћ графишких метпда анализира 

пснпвне демпграфске пдлике; да их 

пбјащоава, врщи предвиђаоа и извпди 

закљушке .   

• дефинище ппјмпве: наталитет, 

мпрталитет и прирпдни приращтај.   

• дефинище ппјам миграције и разликује 

типпве и видпве миграција   

• пбјасни структуру станпвнищтва у Србији   

(биплпщка, екпнпмска, спцијална, 

наципнална)   

• разликује ппјмпве: наципналнпг, етнишкпг 

и културнпг идентитета   

• изгради  став п једнаким правима људи 

без пбзира на расну, наципналну, верску 

и другу припаднпст   

• пбјасни демпграфске прпблеме и  

пппулаципну пплитику у Србији    

• пбјасни радне миграције у евппске земое и 

именује државе и градпве у кпјима има нащег 

станпвнищтва   

• пбјасни исељаваое нащег станпвнищтва на 

ваневрппске кпнтиненте   

• разликује фазе у исељаваоу Срба у  

прекппкеанске земље   

• именује државе и градпве у кпјима живи наще 

станпвнищтвп   

• Антрпппгепграфска   пбележја 

Истпријскпгепграфски кпнтинуитет 

насељаваоа Србије   

• Кретаое и теритпријални размещтај 

станпвнищтва (наталитет, мпрталитет и 

прирпдни приращтај)   

• Миграције. Ппјам, знашај, типпви и видпви   

• Структура станпвнищтва: биплпщка, 

екпнпмска, спцијална,наципнална    

(етнишка и верска)   

• Демпграфски прпблеми и пппулаципна 

пплитика у Србији    

• Ппстанак, развпј и размещтај насеља Србије   

• Ппдела насеља.  
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Сепск

а, 

градс

ка, приградска 

и привремена   

• Екпнпмскп-гепграфски  

културних добара  

Привреда  

Србије  

 Прпщириваое 

 и 

прпдубљиваое  

знаоа  п 

привреди Србије 

и  оеним  

пснпвним  

 карактеристикама  

 

 анализира утицај прирпдних и друщтвених шинипца 

на услпвљенпст развпја и размещтаја привреде 

Србије и групище гране привреде пп  

сектприма   

анализира утицај прирпдних и друщтвених 

фактпра на развпј туризма, дефинщие и наведе ппделу 

туризма   

 

 Пснпвне карактеристике 

привреде  Србије  и  

местп туризма и опј   

 

 



Регипналне 

целине 

Србије  

 Стицаое  и 

прпщириваое  

гепграфских  

 знаоа  п 

регипналним 

целинама Србије 

и сагледаваое 

оихпвих 

специфишнпсти    

 дефинище ппјам регије и направи   картпграфски 

преглед регипналних целина Србије   

лпцира на карти Србије границе Впјвпдине и 

оених предепних целина и преппзна оене  

прирпдне и друщтвене пдлике  пптврди на 

карти Србије границе Шумадије и  

 Ппмправља и наведе оихпве прирпдне и 

друщтвене пдлике   

 преппзна на карти Србије границе Западне 

Србије и ппище оене прирпдне и 

друщтвене пдлике   

 

ппкаже на карти Србије Старпвлащкп-ращку 

висију уз анализу оених прирпдних и 

друщтвених пдлика лпцира на карти Србије  

границе Истпшне Србије и наведе оене прирпдне и 

друщтвене пдлике   

преппзна на карти Србије границе Јужнпг 

Ппмправља и преппзна оегпве прирпдне и  

 Впјвпдина   

 Шумадија  и  

Ппмправље   

 (западнп и великп)  

 Западна Србија   

Старпвлащкп-ращка  
висија   

 

Истпшна Србија   

 

Јужнп Ппмправље   

Кпспвп и Метпхија   

 



  друщтвене пдлике пптврди на карти Србије границе 

Кпспва и Метпхије и дискутује п оегпвим прирпдним и 

друщтвеним пдликама   

  



 

Србија и 

савремени 

прпцеси у 

Еврппи и  

Свету  

 Стицаое  

 знаоа  п  

савременим 

пплитишким  и 

екпнпмским 

прпцесима  у 

Еврппи и свету 

кпји су услпв   за 

напредак  

свих земаља 

и нарпда    

Ствараое  

реалне слике п  

 Србији  у  

светским  

 размерама 

 и савременим 

међунарпдним 

прпцесима   

 дефинище ппјмпве: прпцес интеграције,  

демпкратска регипнализација, глпбализација  

пбјасни екпнпмске интеграције на Балкану и у 

југпистпшнпј Еврппи  и ппзнаје мирпљубиву 

пплитику Србије у међунарпдним пквирима и на  

 

Балкану   ппище истпријат развпја, наведе циљеве 

и дефинище прпблеме унутар Уније   

 пбјасни услпве кпје Србија треба да испуни да би  

ппстала равнпправна шланица заједнице   

 

ппище истпријат развпја УН, наведе циљеве и 

структуру прганизације  и пбразлпжи привженпст 

Србије УН дефинище ппјам глпбализације и разликује 

пплитишке, теритпријалане, екпнпмске, културне и 

другe видпвe глпбализације   

 Сарадоа  Србије са 

 другим 

државама  и  

 међунарпдним 

прганизацијама 

Еврппска унија - 

псниваое, 

шланице, 

циљеви,    

 

прпблеми,  

 фпндпви  и  

 оихпва 

приступашнпст   

 Уједиоене  нације.  

Структура  и 

међунарпдни знашај.  

Србија и УН   

 Глпбализација  кап  

светски прпцес   

  

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 

• Српски језик и књижевност   

• Историја   

• Екологија и заштита животне средине   

• Грађанско васпитање   



• Верска настава Социологија са правима грађана   

Назив предмета:   ХЕМИЈА   

Гпдищои фпнд шаспва:   36  

Разред:   први  



 

 

 

 

 

Циљеви предмета:   

1. Развпј функципналнпг система хемијскпг знаоа кап ппдрщке за изушаваое струшних 

предмета;   

2. Разумеваое пднпса између структуре супстанци, оихпвих свпјстава кап и мпгућнпсти 

оихпве примене; 3.Разумеваое прирпдних ппјава и прпцеса и хемијскпг приступа у оихпвпм 

изушаваоу;   

4. Развпј хемијске наушне писменпсти;    

5. Преппзнаваое, разумеваое и примена хемијских знаоа у свакпдневнпм живпту и прпфесипналнпм раду;   

6. Разумеваое кприснпсти пд хемијске прпизвпдое и за пдабрану струку;   

7. Развпј сппспбнпсти за сагледаваое пптенцијалних ризика, мпгућнпсти превенције и мера защтите при 

хемијским незгпдама у свакпдневнпм живпту и прпфесипналнпм раду;   

8. Развпј пдгпвпрнпг става према кприщћеоу супстанци у свакпдневнпм живпту и у прпфесипналнпм раду;    

9. Развпј кпмуникативнпсти и спремнпсти за сарадоу и тимски рад;   

10. Развпј пдгпвпрнпсти, систематишнпсти, прецизнпсти и ппзитивнпг става према ушеоу;   

11. Развпј свести п сппственпм знаоу и пптреби за даљим прпфесипналним напредпваоем.   

 



 

 

ТЕМА  ЦИЉ  

ИСХОДИ  

Пп заврщетку теме ушеник ће 

бити у стаоу да:   

 ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ  

САДРЖАЈИ  

ПО ТЕМАМА  

НАЧИН  

ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  



Структура 

супстанце 

• Разумеваое  

 кпнцепта  п 

кпрпускуларнпј 

грађи 

супстанци   

• Разумеваое 
пднпса између 
структуре  

 супстанци  и  

оихпвих  

свпјстава   

• Разумеваое 

утицаја  

међумплекулск 

их  сила  на  

физишка 

свпјства 

супстанци   

• пбјасни 

електрпнеутралнпст атпма   

• пбјасни  ппјам  изптппа и 

примену изптппа     

• разликује атпм пд јпна   

• напище симбпле 

елемената и фпрмуле 

једиоеоа   

• пбјасни узрпк хемијскпг 

везиваоа атпма   

• пбјасни  типпве хемијских 

веза   

• разликује јпнску везу пд 

кпвалентне везе   

• разликује неппларну пд 

ппларне кпвалентне везе   

• пбјасни да свпјства 

хемијских једиоеоа 

зависе пд  типа хемијске 

везе   

• пбјасни ппјам  релативне 

атпмске масе и релативне 

мплекулске масе   

• пбјасни ппјам кплишине 

супстанце и ппвезанпст  

кплишине супстанце са  

•  

•  

•  

 

Грађа атпма, атпмски и масени брпј.  

Релативна атпмска маса   

Хемијски симбпли и фпрмуле    

Хемијска веза (јпнска и кпвалентна веза).  

Релативна мплекулска маса   

 На ппшетку теме, ушенике уппзнати са 

циљевима и исхпдима наставе, пднпснп 

ушеоа, планпм рада и нашинпм 

пцеоиваоа.   

 

 

Облици наставе 

 

Предмет се реализује крпз следеће 

пблике наставе:   

 

• тепријска настава    

• демпнстраципни пгледи   

 

 

Место реализације наставе 

 

Тепријска  настава  се  

реализује у: пдгпварајућем кабинету   

• специјализпванпј ушипници   

• ушипници   

 

 

   маспм супстанце      



  •  пбјасни квантитативнп 

знашеое симбпла и 

фпрмула   

  

 пднпса између  системи смеще вище шистих  

 квалитативнпг  супстанци   
састава  

• разликује 
дисперзну фазу и 
дисперзнпг  

д

ис

п

е

рз

н

п 

средствп   

 система  и  

оегпвих • пбјасни ппјам 

хпмпгене свпјстава смеще   

• Разумеваое • пбјасни ппјам и наведе 

пднпса између примену аерпспла,  

 квантитативнпг  суспензија, емулзија и  

пднпса  
кплпида  

кпмппненти  

• пбјасни утицај температуре  

раствпра  и оегпвих 

 на раствпрљивпст 

свпјстава  супстанци   

• Сагледаваое  • израшуна масени  

знашаја прпцентни садржај  примене 

раствпра   

дисперзних 
пбјасни ппјам 

кплишинске   
система у 

• 

кпнцентрације  раствпра  

свакпдневнпм  

 



•  Разумеваое  •  пбјасни да су дисперзни  

•  неппхпдна предзнаоа ппнпвити уз   

демпнстраципне пгледе у складу са  

 живпту  и  

прпфесипналнп 

м  раду   

Д

и

с

п

е

р

з

н

и

 

с

и

с

т

е

ми  

• Дисперзни системи   

• Раствпрљивпст   

• Масени прпцентни садржај раствпра   

• Кплишинска кпнцентрација раствпра   

 

демонстрациони огледи:  

• припремаое раствпра   ппзнате 

кплишинске кпнцентрације    

• припремаое раствпра   ппзнатпг масенпг 

прпцентнпг садржаја    

• размена енергије између система и 

пкплине /раствараое ампнијум-хлприда 

и натријумхидрпксида у впди/   

 

Препоруке за реализацију    наставе 

 

максималнп ангажпваое ушеника 

• нпвп градивп пбрадити увпђеоем щтп 

вище примера из реалнпг живпта и 

ппдстицати ушенике на размищљаое и 

сампсталнп закљушиваое 

• у настави се извпде  сви предвиђени 

демпнстраципни пгледи, какп би ушеници 

разумели знашај хемијскпг експеримента 

кап примарнпг извпра знаоа и пснпвнпг 

метпда сазнаваоа у хемији 

• наставник бира примере и  

пптребама струке 

• прилагпдити разматраое квантитативнпг 

аспекта хемијских реакција пптребама 

пбразпвнпг прпфила 

• упућивати ушенике на претраживаое 

разлишитих извпра,  применпм савремених 

технплпгија за  прикупљаое хемијских 

ппдатака 

• указивати на кприснпст и щтетнпст хемијских 

прпизвпда пп здравље људи 

• указивати  на ппвезанпст хемије са технишкп-

технплпщким, спципекпнпмским и 

друщтвеним  

наукамаОцењивање 

 

врщити крпз:   

• усмену прпверу знаоа   

 



 



Хемијске 

реакције  

• Разумеваое  
кпнцепта 
пдржаоа 
материје крпз 
принципе  
пдржаоа масе и 
енергије   

• Разумеваое  

кпнцепта  п 
кпрпускуларнп 

ј  грађи 
супстанци  
 у прпцесу 
пдиграваоа 
хемијских   

реакција   

 

 пбјасни да хемијска прпмена 
знаши настајаое нпвих 
супстанци, раскидаоем старих и 

ствараоем нпвих хемијских 
веза   

 разликује реакције синтезе 

и анализе    

 

напище једнашине за 

хемијске реакције примени 

знаоа из  

 стехипметријскпг  

израшунаваоа на  

хемијским једнашинама  

разликује егзптермне и 

ендптермне реакције   

наведе фактпре кпји утишу 
на брзину хемијске  
 

реакције  пбјасни знашај 
хемијске равнптеже за 

прпцесе  из свакпдневнпг 
живпта пбјасни ппјам   

електрплита пбјасни ппјам 

јаких и слабих  

електрплита прикаже  

електрплитишку 

диспцијацију киселина, 

база и спли  хемијским 

једнашинама разликује  

киселу, базну и неутралну 

средину на пснпву  рH 

вреднпсти раствпра   

• Хемијскe  реакцијe, хемијске једнашине и 

квантитативни аспект хемијских реакција   

• Тпплптни ефекти  хемијских реакција   

• Брзина хемијске реакције  и хемијска 

равнптежа    

• Електрплити и електрплитишка 

диспцијација киселина, база и спли   

• pH вреднпст   

 

демонстрациони огледи:  кретање честица 

као услов за хемијску реакцију /реакција 

између гаспвитпг ампнијака и гаспвитпг 

хлпрпвпдпника/ 

 

 

 

 

 



     

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА   

• Физика   



• Екологија и заштита животне средине   

• Текстилни материјали   

 
 

 

Б: ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ   
 

 

Назив предмета:  ГРАЂАНСКО   ВАСПИТАЊЕ            

Годишњи фонд часова:  36  

Разред:  први  

 

 

Циљеви предмета: 

 
1. Стицање знања, развијање вештина, усвајање вредности и формирање ставова који су претпоставка за успешан, одговоран 

и ангажован живот у демократском друштву;  

2. Оснаживање ученика  за поштовање, одбрану и афирмацију вредности демократског друштва;  

 

3.Јачање  друштвене кохезије, уважавање различитости и подршка сузбијању сваког облика дискриминације и насиља.    

 

ТЕМА  
 

ЦИЉ  
ИСХОДИ  

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да:  

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ   

ПО ТЕМАМА  
НАЧИН  

ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  



 

 

ЈА, МИ  И  ДРУГИ  

 

Подстицање ученика на  

међусобно упознавање   

 
Подстицање ученика  да 

сагледају међусобне 

сличности и разлике  

и уваже их  

Развој негативног става  
према било ком облику 

дискриминације   

 

 

 

 

• Анализира своје особине и  да их 

представи  другима  

 

• Препозна, анализира   сличности и 

разлике    
      унутар групе  

 

• Прихвати  друге  ученике и уважи 

њихову различитост  

 

• Препозна предрасуде, стереотипе, 

дискриминацију, нетолеранцију по 

различитим   основама   

 

• Сагледа  могуће  последице 

нетолеранције, дискриминације,  
стереотипа, предрасуда и начине   

 

 

• Лични идентитет  
• Откривање и уважавање  

разлика  

• Групна припадност  

• Стреотипи и предрасуде  
• Толеранција и 

дискриминација  

 

 

 

 

 

• На почетку теме ученике упознати са 

циљевима и исходима наставе / 

учења, планом рада и начинима 

оцењивања.  

 

Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће облике 

наставе:  

• теоријска настава   

 

Подела одељења на групе• 

 Одељење се не дели на 

групе   

 

Место реализације наставе• 

 Настава се реализује у 

учионици  

 

Препоруке за реализацију наставе 
• Активности на првим часовима треба 

тако организовати да се обезбеди 

међусобно упознавање ученика, 

упознавање ученика са циљевима и  



   

 

 наставним садржајима предмета, али  

 

 
КОМУНИКАЦИЈА   

У  ГРУПИ  

 

  
 Оспособљавање  
 ученика  за  

комуникацију у групи  

•  

• 

•  

•  

•  

Искаже,образложи и брани мишљење  

аргументима Активно 

слуша  

Дебатује и дискутује  на  
неугрожавајући начин, уважавајући 

мишљење других  
Објасни  разлику између дијалога и 

дебате  
Објасни разлоге и начине настанка 

гласина у свакодневној комуникацији 

и објасни  последице које изазивају  

гласине  

 Самопоуздано реаговање  

Гласине  

Неслушање,активно 

слушање  

Неоптужујуће поруке  
Изражавање  мишљења  

Вођење дебате и дијалога   

 
 

 

и тако да наставник добије почетни 

увид у то са каквим знањима, 

ставовима и вештинама из области 

грађанског васпитања група располаже с 

обзиром да нису сви ученици у основној 

школи похађали наставу грађанског 

васпитања у истој мери. 

Реализација програма треба да се 

одвија у складу са принципима 

активне, проблемске и истраживачке 

наставе са сталним рефлексијама на  

 



 
ОДНОСИ  У   
ГРУПИ/  
ЗАЈЕДНИЦИ  

 

 

 

  

  •  

 

 

 

 

 

•  

 

 

 

 

 

 

 

•  

Оспособљавање 

ученика за рад у 

групи/тиму и 

међусобну сарадњу  

Подстицање  
ученика  да 

сукобе  решавају на 

конструктиван 

начин и избегавју 

сукобе  

Оспособљавање  
ученика  да  
препознају 

примере насиље у 

својој средини  и 

преузму 

одговорност за  
сопствено  

• •  

• •  

•  

•  

 

 

•  

•  

•  

•  

•  

•  

 

 

 

Ради  у групи/тиму  
Препозна предности 

групног/тимског рада  
Учествује у доношењу групних 

одлука   

Разликује могуће облике учешћа 

младих у друштвеном животу  
Објасни потребу и  важност 

партиципације младих у 

друштвеном животу  
Објасни степене и облике учешћа 

младих у друштвеном  животу  

Објасни  разлоге,ток и  последице 

сукоба   
Објасни ефекте конфликта на ток 

комуникације  
Уочи факторе који одређују 

понашање у ситуацијама конфликта  
Анализира сукоб из различитих 

улова, (препознаје потребе и 

страхове актера сукоба) и налаи 

конструктивна решења прихватљива 

за обе стране у сукобу.  
Образложи предности 

конструктивног начине решавања 

сукоба  

Објасни значај  посредовања  у 

сукобу  

 

 

 

 

 Сарадња   
Групни рад  
Групно одлучивање   

Учешће  младих: 
"Лествица партиципације"  

 
Радити заједно   

 

 

 

 
Динамика и исходи сукоба  

Стилови  поступања  у 

конфликтима   
 Сагледавање  проблема  из  

 различитих 

 углова   

Налажење решења  

Постизање договора  

  Извини  

 

 

 

 

 

 

 Посредовање   

Насиље у  околини  

Вршњачко насиље   

одговарајуће појаве из друштвеног 

контекста прошлости и садашњости. 

Квалитет наставе се обезбеђује  

усаглашавањем садржаја са 

одговарајућим методичким 

активностима  и сталном 

разменом информација унутар групе.  

 Добар индикатор успешне наставе 

је  способност ученика да адекватно 

примењују стечена знања и вештине и да 

у пракси изражавају ставове и  

вредности  демократског друштва.  

Наставник треба да пружи неопходну 

помоћ и подршку ученицима у 

припреми и реализацији 

активности,а заједно са групом  

да обезбеди  повратну информацију о 

њеној успешности.  

У реализацији овог програма 

наставник је извор знања, 

организатор и водитељ 

ученичких активности и особа која 

даје повратну информацију.  

 Повратна информација је од 

великог значаја не само за процес 

стицања сазнања,  већ и за 

подстицање самопоуздања, учешћа 

у раду групе и мотивације за 

предмет  
За успешно реализовање наставе 

број ученика у групи не би требала 

да буде већа од 25 ученика. 

Оптималан број ученика је 15-20 

ученика   



 понашање у таквој 

ситуацији  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Препозна и објасни врсте насиља 
 Идентификује и анализира  узроке насиља 

у својој средини, међу вршњацима, школи  
 Идентификује и анализира могуће начине 

реаговања појединца  у ситуацијама 

вршњачког насиља , из позиције жртве и 

посматрача  

Прихвати одговорност за сопствено 
понашање  

 

 Насиље у школи.  Постизање  

 мира   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода 

вршити кроз:  

• праћење остварености исхода  
Оквирни број часова по темама 
• Ја, ми и други  ( 8 часова) 
• Комуникација у групи  ( 9 часова) 
• Односи у групи/заједници ( 19 

часова) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. НАСТАВНИ ПРОГРАМ А2: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ  ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИЈАЛИ   
 

1. ОСТВАРИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА – ОБЛИЦИ И ТРАЈАЊЕ  

 

 

 

РАЗРЕД   

 НАСТАВА      

 

ПРАКСА   

 

 

УКУПНП   
    

 Тепријска настава   Вежбе   Практишна настава   Настава у блпку     

I   72   72   
   

144   

II   66   66   
   

132   

 

2. ЦИЉЕВИ ПРЕДМЕТА   

Добијање темељних теоријских знања о текстилним влакнима, врстама,својствима и употреби;   

Схватање значаја прераде влакана у одговарајуће текстилне материјале и њихову улогу у добијању готових производа. Подстицање и 

развијање способности препознавања влакана на основу изгледа и опипа;   

Схватање значаја и утицаја својстава влакана на карактеристике крајњег производа;   

Овладавање знањима о начину израде пређе, врстама, карактеристикама и употреби пређе;   

Стицање знања о начину израде текстилних површина, врстама,карактеристикама и употреби ;   

 Стицање знања о начину израде нетканог текстила, врстама, карактеристикама и употреби;   Стицање знања о значају оплемењивања  

тeкстилних материјала као завршне процесне технологије.   

 

3. НАЗИВ И ТРАЈАЊЕ МОДУЛА 

Разред: први     



Ред.бр.   НАЗИВ МПДУЛА   Трајаое мпдула (шаспви)   

1.    Текстилна влакна и испитиваое пснпвних карактеристика влакана   68   

2.    Израда пређе и испитиваое пснпвних карактеристика пређе   32   

3.    Израда плетенина и испитиваое пснпвних карактеристика плетенина   44   

3.    Пплемеоиваое текстилних материјала и испитиваое свпјстава пплемеоених материјала   60   

 

 

4. ЦИЉЕВИ, ИСХОДИ, ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ И НАЧИНИ ОЦЕЊИВАЊА МОДУЛА   

 

Разред: први  

Назив модула :Текстилна влакна и испитивање основних карактеристика влакана   

Трајање модула: 68 часова  

 
ЦИЉЕВИ МОДУЛА  

ИСХОДИ МОДУЛА Пп заврщетку мпдула 

ушеник ће бити у стаоу да :   

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ 

МОДУЛА  
ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА  



 Стицаое знаоа п 
текстилним влакнима, 
врстама,  

 карактеристикама  и  

 упптреби.   

 Стицаое  знаоа  и  

развијаое сппспбнпсти  

 расппзнаваоа 

текстилних влакана. 

Стицаоа знаоа и 
вещтина за  

 испитиваое 

карактеристика 

влакана и статистишку 

пбраду ппдатака.   

 

 

 

• наведе врсте и дефинище свпјства 

текстилних влакана;   

• разликује текстилна влакна и пдреди пбласт 

оихпве примене;   

• пбјасни какп се идентификују влакна;   

• идентификује текстилна влакна;   

• испита карактеристике влакана;   

• изврщи статистишку пбраду ппдатака 

резултата.   

 

Теорија: 

• Прирпдна влакана, дпбијаое, 

свпјства и примена (памук, лан, 

вуна, свила);   

• Принципи прпизвпдое хемијских 

влакана, оихпве карактеристике и 

упптреба (вискпза, пплиамид, 

пплиестар, пплиакрилнитрил, 
пплиуретан, пплипрппилен);   

• Мещавине и нпви типпви влакана. 

 

Вежбе: 

• Примена статистике у испитиваоу 

текстилних материјала (пснпвне 

статистишке велишине);   

• Пдређиваое влажнпсти ваздуха и 

влажнпсти текстилних материјала;   

• Микрпскппскп испитиваое и 

индентификација текстилних 

влакана;   

На ппшетку мпдула ушенике уппзнати са 
циљевима и исхпдима наставе, пднпснп 
ушеоа,  планпм  рада  и 
 нашинима пцеоиваоа.   

Реализација наставе 
Мпдул се реализује крпз следеће пблике 

наставе:   

• теоретску наставу ( 34 часа) вежбе (34 

часа).  

Подела одељења на групе 

• Пдељеое се дели на групе приликпм 

реализације вежби (дп 10 ушеника у 

групи).     

Место реализације наставе 

• тепријска настава се реализује у 

ушипници;   

• вежбе се реализују у щкплскпм кабинету 

са фпндпм пд 2 шаса недељнп.   

Оцењивање 

Вреднпваое пстваренпсти исхпда врщи се 

крпз:   

  •  

•  

Пдређиваое дужине, дебљине и 

ппдужне масе влакна;   

Идентификација влакана. 

• •  

•  

праћеое пстваренпсти исхпда;  

усменп излагаое;  тестпве 

знаоа;   

    •  активнпст на шасу;   

    •  тестпве практишних вещтина.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назив модула: Израда пређе и испитивање основних карактеристика пређе   

Трајање модула: 32 часа 

 
ЦИЉЕВИ МОДУЛА  

ИСХОДИ МОДУЛА Пп заврщетку мпдула 

ушеник ће бити у стаоу да :   

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  

МОДУЛА  
ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА  



 Стицаое знаоа п 

нашину израде пређе, 

врстама,  

 карактеристикама 

и упптреби. 

Стицаое знаоа и 

вещтина за 

испитиваое 

карактеристика пређе 

и намени у 

зависнпсти пд 

карактеристика.   

 

 

• пбјасни технплпщке ппступке дпбијаоа 

пређе према врсти влакана;   

• разликује врсте пређа, карактеристике и 

мпгућнпст примене;   

• пзнаши пређу намеоену за щивеое и вез;   

• испита гепметријска и пснпвна 

физишкпмеханишка свпјства.   

Теорија: 

• Ппјам и нашини израде пређе;   

• Израда памушне пређе;   

• Израда вунене пређе;   

• Израда пређе пд хемијских 

влакана и мещевине влакана;   

• Врсте пређа и карактеристике;   

• Израда и пзнашаваое кпнца за 

щивеое и вез;  • Упптреба пређе.   

 

Вежбе: 

• Пдређиваое ппдужне масе  

пређе;   

• Пдређиваое упреденпсти пређе;   

• Пдређиваое прекидне силе  

пређе;   

• Пдређиваое равнпмернпсти 

пређе.   

 

 

 

 

 

На ппшетку мпдула ушенике уппзнати са 

циљевима и исхпдима наставе, пднпснп 

ушеоа,  планпм  рада  и 

 нашинима пцеоиваоа.   

Реализација наставе 
Мпдул се реализује крпз следеће пблике 

наставе:   

• теоретску наставу ( 16 часова) 

вежбе  (16 часова).  

Подела одељења на групе 

• Пдељеое се дели на групе приликпм  

реализације вежби  (дп 10 ушеника у групи).    

Место реализације наставе 

• тепријска настава се реализује у 

ушипници;   

• вежбе се реализују у щкплскпм 

кабинету са фпндпм пд 2 шаса недељнп.  

Оцењивање 

Вреднпваое пстваренпсти исхпда врщи се 

крпз:   

• праћеое пстваренпсти исхпда;   

• усменп излагаое   

• тестпве знаоа;   

• активнпст на шасу;   

• тестпве практишних вещтина.   

 

Назив модула: Израда плетенина и испитивање основних карактеристика плетенина  Трајање модула: 44 часа  

 
ЦИЉЕВИ МОДУЛА  

ИСХОДИ МОДУЛА Пп заврщетку мпдула 

ушеник ће бити у стаоу да :   

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  

МОДУЛА  
ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА  



 Стицаое знаоа п нашину 
израде плетенине, 

врстама, пснпвним  

 карактеристикама 

 и упптреби.   

 Стицаое знаоа п 

врсти преплетаја 

плетенине. Стицаое 

знаоа и вещтина за  

испитиваое 

карактеристика 

плетенине и намeни у 

зависнпсти пд 

карактеристика.   

• дефинище плетенину, нашин израде и 

пснпвне карактеристике;    

• класификује плетенине према 

карактеристишним свпјствима, преплетају и 

мащинама на кпјима се израђују;   

• расппзнаје врсте плетенина и да пдреди 

ппље примене;   

• пдреди преплетај на узпрку плетенине;   

• испита гепметријска и пснпвна 

физишкпмеханишка свпјства плетенине.   

 

 

Теорија: 

• Ппјам и израда плетенине;   

• Преплетаји плетенина;   

• Врсте плетенина;   

• Карактеристике плетенине;   

• Ппнащаое плетенина у тпку 

крпјеоа и щивеоа;  • 

 Упптреба плетенина.   

 

Вежбе: 

• Преплетај плетенина: деснплеви 

(д-  

л) преплетај,  деснп-десни (д-д) 

преплетај, левп-леви (л-л) 

преплетај, ланшани преплетаји;   

• Карактеристике плетенина: 

хпризпнтална, вертикална и 

укупна густина плетенине, маса 1 

m2, дужина петље.   

 

 

 

 

На ппшетку мпдула ушенике уппзнати са 
циљевима и исхпдима наставе, пднпснп 
ушеоа,  планпм  рада  и 
 нашинима пцеоиваоа.   

Реализација наставе 
Мпдул се реализује крпз следеће пблике 

наставе:   

•  теоретску наставу ( 22 чаа) вежбе  

(22 часа).  

Подела одељења на групе 

• Пдељеое се дели на групе приликпм  

реализације вежби (дп 10 ушеника у групи).    

Место реализације наставе 

• тепријска настава се реализује у 

ушипници;   

• вежбе се реализују у щкплскпм 

кабинету са фпндпм пд 2 шаса недељнп.   

Оцењивање 

Вреднпваое пстваренпсти исхпда врщи се 

крпз:   

• праћеое пстваренпсти исхпда;   

• усменп излагаое   

• тестпве знаоа;   

• активнпст на шасу;   

• тестпве практишних вещтина.   

 

5. КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА   

 

- Технологија одеће   

- Естетско обликовање  



- Практична настава   

 

ТЕХНОЛОГИЈА ОДЕЋЕ   
 

1. ОСТВАРИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА  - ОБЛИЦИ И ТРАЈАЊЕ  

 

 

РАЗРЕД  

 НАСТАВА   

УКУПНО  
   

 Теоријска настава  Вежбе  Практична настава   

I   72       
  

72   

II   66       
  

66   

III   56     
  

56   

 

 

2. ЦИЉЕВИ ПРЕДМЕТА:  

- Добијање темељних теоријских знања за израду одевног предмета, организовање производње и решавање    текућих проблема у процесу рада. 

- Развијање систематичности и уредности у раду.   

- Оспособљавање за самосталан и тимски рад.   

- Стицање основних знања за коришћење технолошке документације за одевне предмете.   



- Развијање логичког мишљења и међусобног повезивања теоријских знања и практичних вештина и указивање на њихову међусобну 

условљеност. - Стицање знања о припреми и одржавању радног места, као и о заштити на раду.  - Стицање знања о економским 

принципима производње.   

 

Разред: први 

Годишњи фонд часова: 72 часа  

ТЕМА  
 

ЦИЉ  

ИСХОДИ  

Пп заврщетку теме ушеник ће бити у 

стаоу да:   

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ ПО 

ТЕМАМА  

НАЧИН  

ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  



Карактеристике 

производње одеће  

 

 Стицаое знаоа п 
карактеристикама 
прпизвпдое 

пдеће.   

Стицаое 

знаоа п 

занатскпм и 

индустријскпм 

мпделу израде 

пдеће.   

• пбјасни разлишите функције 

пдеће;   

• дефинище пснпвна пбележја 

занатскпг нашина израде пдеће;   

• пбјасни карактеристике 

индустријскпг нашина 

прпизвпдое разлишитих пдевних 

предмета;   

• разуме щему прпизвпдое пдеће 

пд идеје дп гптпвпг прпизвпда.   

 

• Пдећа кап друщтвена пптреба; 

Прпизвпдоа пдеће на занатски 

нашин;   

• Култура и традиција нащих 

нарпда у занатскпј прпизвпдои 

пдеће;   

• Индустријски нашин прпизвпдое 

пдеће;   

• Прганизаципна щема 

индустријскпг прпцеса 

прпизвпдое.   

На ппшетку теме ушенике уппзнати са 

циљевима и исхпдима наставе, пднпснп 

ушеоа, планпм рада и нашинима 

пцеоиваоа.   

Облици наставе 

Предмет се реализује кап тепријска 

настава.    

Место реализације наставе 

• Тепријска настава се реализује у 

ушипници или пдгпварајућем 

кабинету.   

Препоруке за реализацију наставе 

• излагаое ппдржати щемама, скицама 

и ппкретним  сликама разних врста 

щавпва и мащина за щивеое;    

• приказати разне врсте игала и 

оихпву намену у пднпсу на кпнац и 

материјал за щивеое;   

• кпристити щеме, скице или ппкретне 

слике разних врста пегли, ваљака за 

пеглаое и термпфиксир пресе.   

Оцењивање 
Вреднпваое пстваренпсти исхпда 

врщити крпз:   

• тестпве знаоа;  активнпст на шасу;  

усменп излагаое.   



    Оквирни број часова по темама 

• карактеристике прпизвпдое пдеће (6 

шаспва);      

• крпјеое текстилнпг материјала (14   

шаспва);                                                             

• технплпгија щивеоа и пеглаоа (42  

шаса);      

• технплпщки ппступак израде мпдних 

детаља (10 шаспва).   

 

 

 



Технологија 

шивења и 

пеглања  

Стицаое знаоа п 

 технплпгији 

крпјеоа текстилнпг 

материјала;   

Стицаое знаоа п 
технплпгији  

щивеоа  и 

пеглаоа.   

 

 

 пбјасни какп се припрема крпјна 

наслага за крпјеое и пренпси 

крпјна слика на наслагу;   

пбјасни када се примеоује 

рушнп крпјеое 

маказама, а  када 

крпјеое ппмпћу уређаја и 

мащина; упши разлику  између 

грубпг и финпг 

крпјеоа;   

 разликује мащине за грубп и 

мащине за финп крпјеое; 

пбјасни какп се пбележавају  

искрпјени делпви;  пбјасни 

улпгу бпда и щава и оихпве 

елементе;   

 пбјасни пснпвне карактеристике 

разлишитих врста щавпва 

и  

оихпву примену;  пбјасни 

функцију и мпгућнпсти  

 

класишне мащине за щивеое; 

дефинище делпве и  

карактеристике игле за мащинскп 

щивеое; пдреди  врсту и 

дебљину мащинске игле у 

зависнпсти пд текстилнпг  

материјала и кпнца;   

 Припрема материјала и пплагаое у 

крпјну наслагу;   

 Пренпщеое крпјне слике на 

крпјну наслагу;   

 

 Грубп и финп крпјеое;   

Крпјеое ппмпћу маказа и  

псталих уређаја и мащина за 

крпјеое;   

 Мащине за грубп и мащине за 

финп крпјеое;    

Нашини пбележаваоа 

искрпјених  делпва;   

 Пснпвни елементи щивеоа 

(игла, кпнац, бпд, щав);   

 Шавпви, врсте и оихпва намена;  

Класишна индустријска мащина  

за щивеое;   

 

Мащинска игла(врсте, 

примена,  пднпс игле и кпнца, 

пднпс игле и материјала);   

Увлашеое гпроег и дпоег 

кпнца  и регулисаое напетпсти 

кпнца;  

Мпгућнпсти класишне мащине 
за  щивеое са дпдаткпм 
ппмпћних уређаја;   

 

 



 пбјасни знашај правилне 

напетпсти кпнца;  разликује 

мащине за специјалну  

намену;   

 

ташнп пдређује параметре 

пеглаоа у зависнпсти пд  

Специјалне мащине за щивеое и 

оихпва примена у пракси;    

Параметри пеглаоа;   

Електришна, парна електрппарна 

пегла, стплпви и ваљци за 

пеглаое, термпфиксир преса.   



 

  материјала; пбјасни мпгућнпсти 

примене  разлишитих врста пегли,  

ваљака за пеглаое и термпфиксир 

пресе.   

  



Технолошки 

поступак израде 

модних детаља  

Стицаое знаоа п 

редпследу  

пперација кпд  

израде мпдних 

детаља и детаља 

ппдевних 

предмета   

 пбјасни ппступак израде мпдних  

детаља;   

 пбјасни какп прилагпдити  

технплпщки ппступак израде 

детаља распплпживим  

мащинама и уређајима 

у радипници; изврщи кпнтрплу 

пбављених пперација.   

 

 Ппступак израде мпдних детаља:   

капе, тпрбе, ппјаса    

Кпнтрпла израђених детаља.   

 

 

3. КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА  

- Текстилни материјали   

- Конструкција одеће    Практична настава КОНСТРУКЦИЈА ОДЕЋЕ  

 

1. ОСТВАРИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА – ОБЛИЦИ И ТРАЈАЊЕ  

 

РАЗРЕД   

 НАСТАВА     

ПРАКСА   УКУПНП   
Тепријска настава   Вежбе   Практишна настава   Настава у блпку   

I   
 

108   
   

108   

II   
 

99   
 

30   
 

129   

III   
 

84   
 

30   
 

114   

 

2. ЦИЉЕВИ ПРЕДМЕТА   

 



Развијање способности запажања и уочавања основних карактеристика одеће.   

Схватање улоге конструкције  у коначном изгледу одевног предмета;   

Савладавање елемената конструкције кројева одевних предмета и модних детаља;   

Упознавање са правилима моделовања и комплетирања и израде шаблона;   

Развијање маштовитости и самосталности у реализацији модела;  

Прилагођавање конструкције материјалу и намени   

 

 

 

 

3. НАЗИВ И ТРАЈАЊЕ МОДУЛА 

 

Разред: први   

Трајање модула: 108 часова  

Ред.бр.   НАЗИВ МПДУЛА   Трајаое мпдула (шаспви)   

1.   Пснпве технишкпг цртаоа   27   

2.   Пснпве кпнструисаоа пдеће   24   

3.   Кпнструкципја детаља пдевних предмета и мпдних детаља    21   

4.   Кпнструкција сукое   36   

 

 

 

4. ЦИЉЕВИ, ИСХОДИ, ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА  Разред: први  

Назив модула: Основе техничког цртања  

Трајање модула: 27 часова 



ЦИЉЕВИ МОДУЛА  

ИСХОДИ МОДУЛА  

Пп заврщетку мпдула ушеник ће бити у 

стаоу да:   

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  

МОДУЛА  
ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА  

• Стицаое пснпвних 
знаоа из технишкпг 
цртаоа неппхпдних 

за реализацију 

садржаја предмета 

кпнструкција   

• Развијаое 

сппспбнпсти јаснпг, 

прецизнпг и уреднпг 

технишкпг   

изражаваоа   

 

• Преппзна врсте и фпрмате 

технишких цртежа;   

• Црта линије, пплигпне и криве 

линије;   

• Примени пснпвне  принципе 

технишкпг цртаоа у кпнструисоу  

пдеће.   

 

 

• Задатак и знашај технишкпг 

цртаоа; Материјал и прибпр 

за технишкп цртаое;   

• Рукпваое прибпрпм;   

• Врсте и фпрмати технишких 

цртежа;   

• Размера цртежа;   

• Врсте линија;   

• Паралелне и нпрмалне линије;   

• Симетрија;   

• Кпнструкција правилних 

пплигпна и кривих линија.   

 

На ппшетку мпдула ушенике уппзнати са циљевима и 

исхпдима наставе, пднпснп ушеоа, планпм рада и нашинима 

пцеоиваоа.    

Облици наставе 

Мпдул се реализује крпз вежбе (27 шаспва).   

Подела одељења на групе 

Пдељеое се дели на групе дп 10 ушеника приликпм 

реализације вежби.   

Место реализације наставе 

Вежбе се реализују у ушипници или пдгпварајућем кабинету.  

Препоруке за реализацију наставе 

• излагаое ппдржати цртежпм на табли или на 

графпскппу са приказпм на фплијама;   

• приказати разлишите типпве вежби какп би ушеник 

савладап кпнструисаое разлишитих кривих линија и 

правилних пплигпна;   

• инсистирати на правилнпм кприщћеоу прибпра за 

цртаое; пмпгућити рад на рашунару уз примену 

прпграма Corel DRAW;   

• наставу реализпвати у специјализпваним ушипницама 

(кабинетима);   

• пбразлпжити нашин и критеријуме пцеоиваоа.   

Оцењивање 

Вреднпваое пстваренпсти исхпда врщити крпз:   

• праћеое пстваренпсти исхпда;   

   •  активнпст на шасу;  дпмаће задатке;   



   •  

 

графишки рад.    

 



Ппдрушје рада: Текстилствп и кпжарствп 
Пбразпвни прпфил : Мпдни крпјаш 

136 
 

Основе конструисања одеће24 часа   

ЦИЉЕВИ МОДУЛА  

ИСХОДИ МОДУЛА  

Пп заврщетку мпдула ушеник ће бити у 

стаоу да:   

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  

МОДУЛА  
ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА  

• Стицаое знаоа  

п елементима неппхпдним 

за  дефинисаое пдевнпг 

предмета.   

• Псппспбљаваое  

ушеника за пдређиваое 
мера пптребних за  

кпнструкцију пдеће   

 

• Дефинище прпппрципналнпст, 

симетришнпст и преппзна 

дефпрмације људскпг  тела;   

• Дефинище стас и узраст људскпг  

тела;   

• Кпристи стандарде;   

• Измери и израшуна мере кпје су 

неппхпдне за кпнструкцију пдеће.   

 

• Знашај кпнструисаоа и 

мпделпваоа пдеће;   

• Врсте пдевних предмета;   

• Прпппрципналнпст и 

симетришнпст људскпг тела;   

• Стас и узраст;   

• Дефпрмације тела;   

• Скица и ппис мпдел;   

• Стандарди;    

• Мере за кпнструкцију пдеће:  

ппдела мера, нашин узимаоа 

и израшунаваое мера.   

На ппшетку мпдула ушенике уппзнати са циљевима и 

исхпдима наставе, пднпснп ушеоа, планпм рада и 

нашинима пцеоиваоа.   

Облици наставе 

Мпдул се реализује крпз вежбе (24 шаса).   

Подела одељења на групе 

Пдељеое се дели на групе дп 10 ушеника приликпм 

реализације вежби.   

Место реализације наставе 

Вежбе се реализују у ушипници или пдгпварајућем 
кабинету.    

Препоруке за реализацију наставе 

• кпристити  скице, мпдне журнале, цртеже, 

стандарде;   

• ппсебну пажоу ппсветити сналажеоу у табелама и 

израшунаваоу мера;    

• инсистирати на правилнпм и ташнпм израшунаваоу 

мера; ппсебан акценат ставити на увежбаваоe тумашеоа 

скица, преппзнаваоe и ппзиципнираоe мера,оихпвп 

узимаоe и израшунаваоe, какп би ушеници щтп бпље 

савладали мпдул;  ушенике међуспбнп ангажпвати пкп 

узимаоа мера; пбразлпжити нашин и критеријуме 

пцеоиваоа.   

Оцењивање 

Вреднпваое пстваренпсти исхпда врщити крпз:   

• тестпве знаоа;   

• активнпст на шасу;  дпмаће задатке;   
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• графишки рад.   
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Назив модула: Конструкција детаља одевних предмета и модних детаља   

Трајање модула:  21 час   

 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА  

ИСХОДИ МОДУЛА  

Пп заврщетку мпдула ушеник ће бити у 

стаоу да:   

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  

МОДУЛА  

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН  

ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА  

 Псппспбљаваое за 

кпнструкцији мпдних 

детаља и детаља  

пдевних предмета   

• Кпристи прибпр за кпнструкцију 

пдеће;   

• Изради щаблпне за мпдне  

детаље;    

• Изради щаблпне за детаље 

пдевних предмета.    

• Материјал и прибпр за 

кпнструкцију пдеће;   

• Кпнструкција детаљ пдевних 

предмета: нащивени чеппви, 

ппклппци за чеппве, 

манжетне, чеп са једним и 

чеп са два паспула;     

• Кпнструкција мпдних 

детаље:   

мараме, ещарпе, капе, тпрбе, 

кравате ...   

 

На ппшетку мпдула ушенике уппзнати са циљевима и 

исхпдима наставе, пднпснп ушеоа, планпм рада и 

нашинима пцеоиваоа.   

Облици наставе 

Мпдул се реализује крпз вежбе (21 шас).   

Подела одељења на групе 
Пдељеое се дели на групе дп 10 ушеника приликпм 

реализације вежби.   

Место реализације наставе 

Вежбе се реализују у ушипници или пдгпварајућем 
кабинету.    

Препоруке за реализацију наставе 

• излагаое ппдржати цртежима, скицама, мпдним 

журналима и филмпвима п актуелним мпдним 

трендпвима предмета мпдула;   

• кпристити рашунар, графпскпп, видеп уређај;   

• на шаспвима пбраде радити у умаоенпј размери;   

• на шаспвима утврђиваоа један мпдел урадити у 

прирпднпј велишини;    

• брпј и врсту мпдела пдређивати према мпгућнпстима 

и интереспваоима ушеника;   

• дпмаћи задатак: Кпнструисати  мпдни детаљ у 

умаоенпј размери.   

Оцењивање 

Вреднпваое пстваренпсти исхпда врщити крпз:  • 

активнпст на шасу;  дпмаће задатке;   

• графишки рад.   
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Конструкција сукње 36 часова  

ЦИЉЕВИ МОДУЛА  

ИСХОДИ МОДУЛА  

Пп заврщетку мпдула ушеник ће бити у 

стаоу да:   

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  

МОДУЛА  
ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА  

 Псппспбљаваое 

ушеника  за 

кпнструкцију сукое.   

 

Кпнструище, мпделује, кпмплетира 

женску сукоу.   

 

• Скица и ппис мпдела;   

• Пснпвна кпнструкција  

сукое;   

• Мпделпваое  сукое;   

• Кпмплетираое щаблпна за  

сукоу;   

• Израда крпјне слике за 

сукоу.   

На ппшетку мпдула ушенике уппзнати са циљевима и 

исхпдима наставе, пднпснп ушеоа, планпм рада и 

нашинима пцеоиваоа.   

Облици наставе 

Мпдул се реализује крпз следеће вежбе (36 шаспва).   

Подела одељења на групе 
Пдељеое се дели на групе дп 10 ушеника приликпм 

реализације вежби.   

Место реализације наставе 

Вежбе се реализују у ушипници или пдгпварајућем 

кабинету.  

Препоруке за реализацију наставе 

• излагаое ппдржати цртежима, скицама, мпдним 

журналима и филмпвима п актуелним мпдним 

трендпвима предмета мпдула;   

• на шаспвима пбраде радити у умаоенпј размери;    

• на шаспвима утврђиваоа један мпдел урадити у 

прирпднпј велишини;    

• брпј и врсту мпдела пдређивати према мпгућнпстима 

и интереспваоима ушеника;   

• дпмаћи задатак: кпнструкција сукое.   

Оцењивање 

Вреднпваое пстваренпсти исхпда врщити крпз:   

• активнпст на шасу;   дпмаће задатке;   

• графишки рад.   
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ПРАКТИЧНА НАСТАВА   
 

1. ОСТВАРИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА – ОБЛИЦИ И ТРАЈАЊЕ  

 

РАЗРЕД   

  НАСТАВА     

ПРАКСА   УКУПНП   
    

 Тепријска настава   Вежбе   Практишна настава   Настава у блпку     

I   
 

 

 

 
216   30   

 
246   

II   
 

 

 

 
429   90   

 
519   

III   
  

392   150   
 

542   

 

2. ЦИЉЕВИ ПРЕДМЕТА   

 

- Добијање темељних практичних знања за израду одевног предмета и решавање проблема у процесу рада;   

- Развијање способности коришћења различитих извора информација;   

- Развиjaње свести о неопходности задовољења естетских и функционалних карактеристика одевних предмета  као неодвојивих елемената 

израде; - Развијање потребних вештина у изради одеће;   

- Развијање систематичности и уредности у раду;   

- Оспособљавање за самосталан и тимски рад;   

- Оспособљавање за правилно руковање уређајима за кројење, машинама за шивење и уређајима и апаратима за пеглање;   

- Развијање логичког мишљења и међусобног повезивања теоријских знања и практичних вештина и указивање на њихову међусобну 

условљеност;  - Стицање основних знања о припреми и одржавању радног места, као и о заштити на раду.   
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 НАЗИВ И ТРАЈАЊЕ МОДУЛА  

 

Разред: први    

Трајање модула: 246 часа  

Ред.бр.   НАЗИВ МПДУЛА   Трајаое мпдула (шаспви)   

1.   Рушнп щивеое   36   

2.   Мащинскп щивеое   60   

3.   Рушнп и мащинскп крпјеое   12   

4.   Израда мащинских щавпва и пеглаое   48   

5.   
Израда мпдних детаља и детаља пдевних предмета   60   

Израда мпдних детаља и детаља пдевних предмта- настава у блпку   30   
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3. ЦИЉЕВИ, ИСХОДИ, ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ И НАЧИНИ ОЦЕЊИВАЊА МОДУЛА   

 

Разред: први  

Назив модула: Ручно шивење   

Трајање модула: 36 часова  

ЦИЉЕВИ МОДУЛА  
ИСХОДИ МОДУЛА Пп заврщетку мпдула 

ушеник ће бити у стаоу да :   

 ПРЕПОРУЧЕНИ 

 САДРЖАЈИ 

МОДУЛА  

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА  
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 Псппспбљаваое  

ушеника  за 

 рушнп щивеое.    

 

• Изради рушне бпдпве (прпщивајући, 

ппщивајући, прекривни, кпси, цик-цак, 

ланшани...);   

• Изради рушним путем рупице.   

 Ппјам, елементи и припрема раднпг 

места;   

 Рушни бпдпви: прпщивајући, 

ппщивајући, прекривни, кпси,  

цикцак, ланшани...   

Израда рупица.   

На ппшетку мпдула ушенике уппзнати са 
циљевима и исхпдима наставе, пднпснп 
ушеоа,  планпм  рада  и 
 нашинима пцеоиваоа .   

Облици наставе 
Мпдул се реализује крпз практишну наставу 

(36 шаспва).   

Подела одељења на групе 

Пдељеое се дели на групе дп 10 ушеника 

приликпм реализације наставе;   

Настава се пдвија у кпнтинуитету пд 6 

шаспва.   

Место реализације наставе 

Настава се реализује у щкплскпј радипници.   

Препоруке за реализацију наставе 

• Нагласити знашај правилнпг држаоа 

тела при раду.   

• Припремити узпрке и демпнстрирати 

израду рушних бпдпва и рупица.    

• Инсистирати на сампсталнпм раду и 

пратити рад ушеника.   

Оцењивање 

Вреднпваое пстваренпсти исхпда врщити 

крпз:   

• сампстални практишни рад;  усменп  

    излагаое;   
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   •  активнпст на шасу.   
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Назив модула : Машинско шивење 

Трајање модула: 60 часова 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА  

ИСХОДИ МОДУЛА  

Пп заврщетку мпдула ушеник ће бити у стаоу  

да :   

 ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  

МОДУЛА  
ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА  

 Псппспбљаваое 

ушеника за мащинскп 

щивеое.   

 

 

• Извпди пперације щивеоа на пбишним 

щиваћим мащинама;   

• Кпристи специјалне мащине за щивеое.   

 

 Мащина за щивеое: изглед, делпви, 

функција, правилнп рукпваое 

(намещтаое игле, увпђеое гпроег 

кпнца,  ппстављаое шунка са дпоим 

кпнцем);   

 

Увежбаваое щтеппва;   

Специјалне мащине за щивеое.   

На ппшетку мпдула ушенике уппзнати са 

циљевима и исхпдима наставе, пднпснп 

ушеоа,  планпм  рада  и 

 нашинима пцеоиваоа    

Облици наставе 
Мпдул се реализује крпз практишну наставу 

(60 шаспва).   

Подела одељења на групе 
Пдељеое се дели на групе дп 10 ушеника 

приликпм реализације наставе;   

Настава се пдвија у кпнтинуитету пд 6 

шаспва.   

Место реализације наставе 

Настава се реализује у щкплскпј радипници.   

Препоруке  за 

 реализацијунаставе

 Припремити мащину за рад.    

• Демпнстрирати рад на пбишним и 

специјалним мащинама за щивеое.    

• Инсистирати на прецизнпј изради 

щтеппва.    

• Вежбати израду щтеппва на текстилнпм 

материјалу.   

• Пбавезнп применити пптребне мере 

защтите на раду.   

• Инфпрмисати ушенике п нашину  
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   прпвере усвпјених знаоа и вещтина и 
критеријумима за пцеоиваое.   

• Инсистирати на сампсталнпм раду и 

пратити рад ушеника. Оцењивање 

Вреднпваое пстваренпсти исхпда врщити 

крпз:   

• сампстални практишни рад   

• активнпст на шасу   
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Назив модула: Ручно и машинско кројење  

Трајање модула: 12 часова  

 
ЦИЉЕВИ МОДУЛА  

ИСХОДИ МОДУЛА Пп заврщетку мпдула 

ушеник ће бити у стаоу да :   

 ПРЕПОРУЧЕНИ  САДРЖАЈИ  

МОДУЛА  

 ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА  

 Псппспбљаваое ушеника 

за рушнп  крпјеое. 

Уппзнаваое ушеника 

са уређајима за 

мащинскп крпјеое.   

• Припреми материјал за крпјеое;   

• Уцрта делпве кпје крпји;   

• Правилнп кпристи маказе;  •  Искрпји 

уцртане крпјне делпве, Пзнаши и нумерище 

крпјне делпве.   

 

 Прибпр за рушнп крпјеое и оегпвп 

правилнп кприщћеое;  

Фпрмираое крпјне 

наслаге;   

Пренпщеое крпјне слике на 

наслагу; Апарати и уређаји за 

грубп и финп крпјеое, пзнашаваое 

и нумерисаое искрпјених делпва.   

На ппшетку мпдула ушенике уппзнати са 
циљевима и исхпдима наставе, пднпснп 
ушеоа,  планпм  рада  и 
 нашинима пцеоиваоа    

Облици наставе 

Мпдул се реализује крпз практишну наставу 

(12 шаспва).   

Подела одељења на групе 

Пдељеое се дели на групе дп 10 ушеника 

приликпм реализације наставе.   

Настава се пдвија у кпнтинуитету пд 6 

шаспва.   

Место реализације наставе 

Настава се реализује у щкплскпј радипници.   

Препоруке  за 

 реализацијунаставе

 Кпристити алат за рушнп крпјеое.   

• Фпрмирати крпјну наслагу.   

• Пренети крпјну слику на гпрои слпј 

наслаге.   

• Демпнстрирати грубп и финп крпјеое уз 

правилнп кприщћеое уређаја.   

• Приказати какп се пзнашавају и 

нумерищу крпјни делпви.   

• Инсистирати на сампсталнпм раду и 

пратити рад ушеника. Оцењивање 

Вреднпваое пстваренпсти исхпда 

врщити крпз:   
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•  праћеое практишнпг рада   сампстални  

практишни рад   

•  активнпст на шасу.   
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ЦИЉЕВИ МОДУЛА  

ИСХОДИ МОДУЛА Пп заврщетку мпдула 

ушеник ће бити у стаоу да :   

 ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ 

МОДУЛА  
 ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА  

 Псппспбљаваое 

ушеника за израду и 

међуфазнп пеглаое 

щавпва.   

• Састави крпјне делпве применпм задатих  

щавпва;   

• Врщи међуфазнп пеглаое щавпва;   

• Утврди пптребне мере защтите на раду.   

 Врсте щавпва: птвпрени и 

затвпрени(распеглани, напеглани, 

нащтепани једнпм или два пута,  

француски, ппрубни птвпрени и   

затвпрени ...);   

Примена щавпва: састављаое, 

ппщиваое ивица материјала,  

 израда рубних щавпва;   

Међуфазнп пеглаое: параметри 

пеглаоа, електришна, 

електрппарна и парна пегла, 

стплпви за пеглаое.   

На ппшетку мпдула ушенике уппзнати са 

циљевима и исхпдима наставе, пднпснп 

ушеоа,  планпм  рада  и 

 нашинима пцеоиваоа    

Облици наставе 
Мпдул се реализује крпз практишну наставу 

(48 шаспва).   

Подела одељења на групе 

Пдељеое се дели на групе дп 10 ушеника.  

Настава се пдвија у кпнтинуитету пд 6 

шаспва.   

Место реализације наставе 

Настава се реализује у щкплскпј радипници.   

Препоруке за реализацију наставе 

• Инсистирати на прецизнпј изради свих 

врста щавпва.   

• Указати на ппнащаое разлишитих врста 

щавпва у зависнпсти пд врсте материјала 

и намене пдеће.   

• Инсистирати на сампсталнпм раду.   

• Пбавезнп применити пптребне мере 

защтите на раду.   

• Инфпрмисати ушенике п нашину прпвере 

усвпјених знаоа и вещтина и 

критеријумима за пцеоиваое.   

Оцењивање 

Вреднпваое пстваренпсти исхпда врщити 

крпз:   
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Назив модула : Израда машинских шавова и пеглање  

Трајање модула: 48 часова  

 
 

 

 

 

 

 

 

•  праћеое практишнпг рада;   сампстални  

практишни рад;   

•  активнпст на шасу.   
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Назив модула: Израда модних детаља и детаља одевних предмета  

Трајање модула: 60 часова + 30 часова наставе у блоку  

ЦИЉЕВИ МОДУЛА  

ИСХОДИ МОДУЛА  

Пп заврщетку мпдула ушеник ће бити у стаоу да  

:   

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  

МОДУЛА  
ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА  

• Псппспбљаваое  

ушеника  за израду 

детаља пдевних 

предмета.   

• Псппспбљаваое  

ушеника  за израду 

мпдних детаља.   

• Искрпји и сащије чеппве за пдевне 

предмете. (нащивен, нащивен са 

ппклппцем, са једним паспулпм, са два 

паспула);   

• Нащије патент затвараш;   

• Искрпји и сащије мпдни детаљ (мараму, 

ещарпу, капу, тпрбу, ппјас..).    

 

• Крпјеое и израда чеппва за женску 

и мущку пдећу (нащивен, нащивен 

са ппклппцем са једним паспулпм, 

са два паспула).      

• Ущиваое патент затвараша.   

• Крпјеое и израда мпдних детаља ( 

мараме, щалпви, ещарпе, капе,   

тпрбе, ппјасеви..).   

 

На ппшетку мпдула ушенике уппзнати са 

циљевима и исхпдима наставе, пднпснп 

ушеоа, планпм рада и нашинима пцеоиваоа. 

Облици наставе 

Мпдул се реализује крпз:   

• Практишну наставу (60 шаспва)   

• Практишну наставу у блпку (30 шаспва)  

Подела одељења на групе 

Пдељеое се дели на групе дп 10 ушеника  
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  •  

•  

 

 

Настава у блоку: 

Крпјеое и израда тпрбе пп задатпм 

мпделу; 

Уппзнаваое ушеника са прпцеспм 

прпизвпдое у ППС-у.   

приликпм реализације наставе. Настава се пдвија у 

кпнтинуитету пд 6 шаспва.   

Место реализације наставе 

• Настава се реализује у щкплскпј радипници.    

• Практишну наставу у блпку реализпвати у щкплскпј 

радипници или ППС-у.    

Препоруке за реализацију наставе 

• Инсистирати на прецизнпј изради детаља пдевних 

предмета.   

• Указати на ппнащаое детаља пдевних предмета у 

зависнпсти пд врсте материјала и намене пдеће.   

• Инсистирати на прецизнпј изради мпдних детаља.   

• Савладати правилан редпслед технплпщких 

пперација израде: крпјеое, щивеое, међуфазнп и 

заврщнп пеглаое.   

• Инсистирати на сампсталнпм раду.   

• Пбавезнп применити пптребне мере защтите на 

раду.   

• Практишну наставу у блпку реализпвати на крају 

мпдула.   

Оцењивање 

Вреднпваое пстваренпсти исхпда врщити крпз:   

• праћеое практишнпг рада; сампстални практишни 

рад;   

• активнпст на шасу.   
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II РАЗРЕД 

 

 

III РАЗРЕД 

 

 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА    

МОДЕЛОВАЊЕ ОДЕЋЕ  
 

 

Пбразпвнипрпфил: Кпнфекципнаркрпјаш 

 

II РАЗРЕД  

Теме:  

- Кпнструкцијасукое 

- Кпнструкцијаблузе 

- Кпнструкцијапанталпна 

 

III РАЗРЕД  

Теме:   

- Кпнструкцијаженскејакне 

- Кпнструкцијамущкпгсакпа 

- Мпделпваоемущкихпанталпна 
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