
Република Србија 

Средња пољопривредна школа са домом ученика-Шабац 

Ул.Војводе Путника 58, Шабац 

 

 

АНЕКС 

 

У школској 2020/2021.години Школски програм је допуњен наставним предметима образовних профила Пољопривредни 

техничар: Органска производња у воћарству и виноградарству, Биологија и Гајење цвећарских култура и наставним 

предметима образовног профила Прехрамбени техничар: Рачунање у хемији и Неорганска хемија. Такође, у оквиру других 

програма наше школе допуњен је са Програмом реализације комбинованог модела наставе. 
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Образовни профил: Пољопривредни техничар 

Назив предмета: Органска производња у воћарству и виноградарству 

Разред: Трећи 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 6) 

 Теоријска 

настава: 

Вежбе: Настава у блоку: Практична 

настава: 

Укупно: 

Годишњи фонд часова: 64    64 

Недељни фонд часова: 2    

Општи циљеви и задаци: 

-Стицање знања о значају и биолошким основама органске производње 

- Стицање знања о карактеристикама органаске воћарско-виноградарске производње 

- Стицање знања о управљању органском производњом у воћарству и виноградарству 

- Стицање знања о примени  агротехничких мера у органској воћарско.виноградарској производњи 

- Стицање знања о гајењу воћарско-виноградарских култура у  органској воћарско.виноградарској производњи 

 

 

Ред.број 

 

Назив 

 модула 

 

 

Бр.часова 

 

Специфични циљеви и 

задаци 

(циљеви модула) 

ИСХОДИ 

По завршетку теме 

ученик ће бити у стању 

да: 

НАЧИН ПРОВЕРЕ 

ОСТВАРЕНОСТИ 
образовних 

стандарда, исхода, 

циљева учења 

1. Основи органске 

пољопривреде 

10 Упознавање ученика са 

развојем одрживих 

системапроизводње хране, 

основама и значајем 

органске пољопривреде 

-наведе разлику између 

традиционалне, 

конвенционалне и 

одрживе пољопривреде 

-дефинише  и објасни 

принципе добре 

пољопривредне праксе и 

интегралне 

пољ.производње 

-дефинише и објасни 

циљеве органске 

Усмене провере 

знања; 

-Писана провера; 

-Континуирано 

праћење 

достигнутих исхода 

и нивоа постигнутих 

компетенција 
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пољопривреде 

2. Биолошке основе 

органске 

пољопривреде 

10 Упознавање ученика са 

специфичностима гајења 

биљака  у органској 

пољопривреди 

- Упознавање ученика са 

Правилником о органској 

пољопривреди 

-разуме и обасјни значај 

кружења биогених 

елемената 

-дефинише плодоред 

-објасни обраду 

земљишта у органској 

производњи 

-објасни исхрану биљака 

у органској производњи 

.користи правилник и 

разуме закон о оргаснкој 

производњи 

 

3. Заједничке 

карактеристике 

воћарско-

виноградарске 

производње 

30 Упознавање ученика 

сазаједничким особинама 

органске производње у 

воћарству и виноградарству 

-наброји основне 

принципе воћарства и 

виноградарства 

-схвати разлику између 

конвенционалне и 

органске  воћарске и 

виноградарске 

производње 

-избор воћних врста и 

сорти  у воћарско-

виноградарској 

производњи 

-обајасни системе обраде 

земљишта и ђубрења у 

органској  воћарско- 

виноградарској 

производњи 

-објасни принципе садње, 

мере неге  и време бербе у 

воћарско- виноградарској 
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органској  производњи 

4. Воћарско-

виноградарске 

културе у органској 

производњи 

14 Стицање знања и развијање 

свести ученика о начинима 

гајења воћарско 

виноградарских култура у 

органској производњи 

Стицање знања о економској 

и нутритивним вредностима  

добијених органских 

производа 

-Објасни значај гајене воћне врсте и сорте  са 

аспекта органске производње 

Објасни значај гајене  сорте винове лозе  са 

аспекта органске производње 

Наброји агроеклошке услове успевања појединих 

воћних врста и винове лозе 

Наброји и објасни мере неге, примене 

агротехничких мера  у циљу постизања високих и 

стабилних приноса 

Утврди моменат бербе, као и специфичности 

чувања воћака и винове лозе 

Корелација са другим предметима: 

Биљна производња 

Пољопривредна техника 
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Образовни профил: Пољопривредни техничар 

Назив предмета: Биологија 

Разред: Трећи 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 6, 4.јул 2012.) 

 Теоријска 

настава: 

Вежбе: Настава у блоку: Практична 

настава: 

Укупно: 

Годишњи фонд часова: 64 - - - 64 

2 Недељни фонд часова: 2 - - - 

Општи циљеви и задаци: 

Упознавање са разноврсношћу живог света. 

Упознавањем са појмом, пореклом и класификацијом вируса и њиховим утицајем на жива бића. 

Упознавање са одликама бактеријама и њиховим утицајем на жива бића. 

Упознавање са разноврсношћу алги, гљива и лишаја и њиховим утицајем на човека и друга жива бића. 

Упознавање са разноврсношћу виших биљака. 

Упознавање са одликама протиста. 

Упознавање са разноврсношћу животиња. 

 

 

Ред.број 

 

Назив 

 модула 

 

 

Бр.часова 

 

Специфични 

циљеви и 

задаци 

(циљеви 

модула) 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик 

ће бити у стању да: 

НАЧИН ПРОВЕРЕ 

ОСТВАРЕНОСТИ образовних 

стандарда, исхода, циљева учења 

1. Разноврсност живог 

света 

3  Дефинише царства живог Евидентирање и оцењивање 

ученика (путем усмене и посане 
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 света. 

Дефинише основне 

систематске категорије 

биљног и животињског света 

провере знања, тестирања, 

прсктичних радова – вежбања, 

израде презентације и пројеката). 

2. Вируси 3  Дефинише појам и порекло 

вируса 

Објасни грађу и 

размножавање вируса 

Категорише вирусе према 

њиховим карактеристикама 

Утврди утицај вируса на 

жива бића 

Евидентирање и оцењивање 

ученика (путем усмене и посане 

провере знања, тестирања, 

прсктичних радова – вежбања, 

израде презентације и пројеката). 

3. Бактерије  3  Објасни опште одлике и 

разврста бактерије према 

њиховим карактеристикама 

Утврди утицај бактерија на 

друга жива б ића 

Евидентирање и оцењивање 

ученика (путем усмене и посане 

провере знања, тестирања, 

прсктичних радова – вежбања, 

израде презентације и пројеката). 

4. Алге  4  Наведе најзначајније 

особине сваког раздела алги 

Анализира распрострањење 

сваког раздела алги 

Анализира еколошки 

аспект сваког раздела алги 

Евидентирање и оцењивање 

ученика (путем усмене и посане 

провере знања, тестирања, 

прсктичних радова – вежбања, 

израде презентације и пројеката). 

5. Гљиве 3  Наведе најзначајније 

особине сваког раздела и 

подраздела у оквиру 

царства гљива 

Анализира еколошки 

аспект гљива 

Евидентирање и оцењивање 

ученика (путем усмене и посане 

провере знања, тестирања, 

прсктичних радова – вежбања, 

израде презентације и пројеката). 
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6. Лишаји 3  Наведе најзначајније 

особине сваке класе раздела 

лишаја  

Анализира еколошки 

аспект лишаја 

Евидентирање и оцењивање 

ученика (путем усмене и посане 

провере знања, тестирања, 

прсктичних радова – вежбања, 

израде презентације и пројеката). 

7. Више биљке 17  Наведе најзначајније 

особине сваког раздела и 

класе виших биљака 

 Анализира еколошки 

аспект представника сваког 

појединачног таксона 

Евидентирање и оцењивање 

ученика (путем усмене и посане 

провере знања, тестирања, 

прсктичних радова – вежбања, 

израде презентације и пројеката). 

8. Протисти 3  Наброји представнике 

протиста 

Наведе протисте изазиваче 

болести животиња и људи 

Евидентирање и оцењивање 

ученика (путем усмене и посане 

провере знања, тестирања, 

прсктичних радова – вежбања, 

израде презентације и пројеката). 

9. Животиње 25  Наведе најзначајиније 

особине сваке класе 

животиња 

Анализира еколошки 

аспект представника сваког 

појединачног таксона 

Евидентирање и оцењивање 

ученика (путем усмене и посане 

провере знања, тестирања, 

прсктичних радова – вежбања, 

израде презентације и пројеката). 

Корелација са другим предметима: 

Географија, Биљна производња, Сточарска производња 
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Образовни профил: Пољопривредни техничар 

Назив предмета: Гајење цвећарских култура 

Разред: други 

Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за 

подручје рада пољопривреда, производња и прерада хране 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр.6 од 4.7.2012.) 

 Теоријска 

настава: 

Вежбе: Настава у блоку: Практична 

настава: 

Укупно: 

Годишњи фонд часова: 64 / / / 64 

Недељни фонд часова: 2 / / / 

Општи циљеви и задаци: 

-оспособљавање за самостално организовање и примењивање цвећарске технологије 

-оспособљавање за примену научних и практичних достигнућа из области цвећарске производње  

-оспособљавање за правилно коришћење пестицида, ђубрива и осталих средстава у производњи 

-оспособљавање за вођење евиденције о раду 

 

 

Ред.број 

 

Назив 

 модула 

 

 

Бр.часова 

 

Специфични циљеви и 

задаци 

(циљеви модула) 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да: 

НАЧИН ПРОВЕРЕ 

ОСТВАРЕНОСТИ 
образовних стандарда, 

исхода, циљева учења 

1. Технологија гајења 

цвећа 

64 -стицање знања о начинима 

размножавања цвећа, о 

подели и врстама цветних 

култура, једногодишњем 

цвећу, двогодишњем цвећу, о 

вишегодишњем цвећу и 

ружама, о луковичастом и 

гомољастом цвећу, о собном 

цвећу, цвећу за резање у 

стакларама, цветном 

-разликује генеративно од 

вегетативног размножавања 

-препозна различите 

земљишне смеше за 

одговарајућу цвећарску 

производњу 

-дефинише значај 

једногодишњег цвећа 

-дефинише морфологију и 

агротехнику гајења 

-праћење остварености 

исхода  

-тестови знања 
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семенарству и поспешивању 

за размножавање 

(јаровизација) 

једногодишњег цвећа 

-препозна све врсте 

једногодишњег цвећа 

-препозна све врсте 

двогодишњег цвећа 

-дефинише морфологију и 

агротехнику гајења 

двогодишњег цвећа 

-дефинише значај гајења 

вишегодишњег цвећа и ружа 

-препозна врсте 

вишегодишњег цвећа и ружа 

-дефинише значај 

луковичастог и гомољастог 

цвећа 

-дефинише значај гајења 

собног цвећа 

-препозна цветнодекоративне 

и лиснодекортивне врсте 

-дефинише значај гајења 

резаног цвета  

-препозна семена различитх 

врста 

Кључни појмови садржаја: 

Генеративно размножавање, вегетативно размножавање, једногодишње цвеће, двогодишње цвеће, вишегодишње цвеће, луковичасто-

гомољасто цвеће, саксијско цвеће, руже, цветно семенарство 

Корелација са другим предметима: 

Биљна производња, Пољопривредна техника 
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Образовни профил: Прехрамбени техничар 

Назив предмета: Рачунање у хемији 

Разред: четврти 

Правилник о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада пољопривреда, 

производња и прерада хране („Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 6/2012.) 

 Теоријска 

настава: 

Вежбе: Настава у блоку: Практична 

настава: 

Укупно: 

Годишњи фонд часова: 64 - - - 64 

Недељни фонд часова: 2 - - - 

Општи циљеви и задаци: 

 

- Развој система хемијског знања као подршке за даље професионално образовање на универзитетском нивоу; 

- Развој хемијске научне писмености и способности комуникације у хемији; 

- Развој одговорности, систематичности, прецизности и позитивног става према учењу; 

- Разумевање корисности од хемијске производње у савременом друштву; 

- Разумевање природних појава и процеса и хемијског приступа у њиховом изучавању; 

- Разумевање односа између структуре супстанци, њихових својстава као и могућности њихове примене; 

- Развој одговорног става према коришћењу супстанци у свакодневном животу; 

- Развој осетљивости за проблеме и способности решавања проблема, логичког и критичког мишљења; 

- Развој свести о повезаности хемије у систему природних наука са техничко-технолошким, социо-економским и друштвеним наукама; 

- Развој свести о сопственом знању и потреби за перманентним хемијским образовањем; 

 

 

 

Ред.број 

 

Назив 

 модула 

 

 

Бр.часова 

 

Специфични циљеви 

и задаци 

(циљеви модула) 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

НАЧИН ПРОВЕРЕ 

ОСТВАРЕНОСТИ 

образовних стандарда, 

исхода, циљева учења 

 

1. 

 

Хемијски закони - 

задаци 

 

4 

- Применити хемијске 

законе у различитим 

израчунавањима 

- Применити гасне 

- одреди масени однос елемената у 

једињењу 

- израчуна масени удео елемента у 

једињењу 

 

- праћење остварености 

исхода 

- усмена провера знања 
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законе у различитим 

израчунавањима  

- прикаже примере за поједине хемијске 

законе 

- у задацима примени гасне законе 

- тест знања 

 

 

 

2. 

 

Стехиометријска 

израчунавања - 

задаци 

 

5 

- Применити до сада 

стечена знања на 

сложенија 

стехиометријска 

израчунавања 

- израчуна запремину гаса, број честица, 

масу супстанце и моларну масу ако је 

познат један од ових података 

-на основу масеног односа елемената 

израчуна емпиријску формулу једињења 

- на основу емпиријске формуле и 

молекулске масе одреди молекулску 

формулу једињења 

- напише једначину хемијске реакције и 

на основу датог податка израчуна 

тражену вредност 

 

- праћење остварености 

исхода 

- усмена провера знања 

- тест знања 

 

3. Електронска 

конфигурација и 

хемијске везе - 

задаци 

3 - На основу положаја 

елемента у ПСЕ 

предвидети његова 

својства, понашање и 

хемијске везе које 

гради у своји 

једињењима 

- на основу електронске конфигурације 

одреди место елемента у ПСЕ и обрнуто 

- дефинише изотопе и на основу 

познавања њихових атомских маса и 

масеног удела у природи одреди 

релативну атомску масу датог елемента 

- дефинише изотоне и изобаре и нађе 

пример у ПСЕ 

- одреди врсту хемијске везе између два 

елемента 

- препозна једињења која могу да граде 

водоничне везе 

 

- праћење остварености 

исхода 

- усмена провера знања 

- тест знања 

 

4.  Оксидо-редукција 

–задаци 

5 -Развијање 

способности за 

примену теоријског 

знања из области 

оксидо-редукционих 

процеса 

- на основу промене оксидационих 

бројева одређује коефицијенте у хемијској 

једначини 

- израчуна теоријску масу издвојене 

супстанце на електроди при процесима 

електролизе 

- одреди полове и израчуна ЕМС 

 

- праћење остварености 

исхода 

- усмена провера знања 

- тест знања 
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галванског спрега 

5. Термохемија и 

хемијска кинетика 

- задаци 

5 - Продубити знање из 

термохемије и 

хемијске кинетике 

- израчуна реакциону топлоту 

- дефинише услове спонтаности процеса у 

зависности од енталпије, ентропије и 

слободне енергије као и услове за систем 

у стању равнотеже 

- израчуна брзину хемијске реакције у 

зависности од фактора који утичу на 

брзину реакције 

- израчуна константу равнотеже, 

равнотежне и почетне концентрације 

реактаната и продуката као и утуцај 

различитих фактора на стање равнотеже 

 

- праћење остварености 

исхода 

- усмена провера знања 

- тест знања 

 

6. Дисперзни 

системи - задаци 

8 -Примена знања о 

растворљивости, 

концентрацији 

раствора и 

колигативним 

својствима раствора на 

различита 

израчунавања 

- израчуна растворљивост и производ 

растворљивости тешко растворљивих 

једињења 

- израчуна масени удео супстанце у 

раствору (процентни садржај супстанце у 

раствору) 

- израчуна масену концентрацију раствора 

- израчуна количинску концентрацију 

раствора и да једну концентрацију 

преводи у другу 

- израчуна молалну концентрацију 

- израчунава тачку мржњења, тачку 

кључања и осмотски притисак раствора 

- објасни Тиндалов ефекат и Брауново 

кретање колоидних честица 

 

- праћење остварености 

исхода 

- усмена провера знања 

- тест знања 

 

7. рН раствора - 

задаци 

8 - Примена знања о 

растворима 

електролита и кисело-

базној равнотежи 

- израчуна рН раствора који је настао 

растварањем киселина или база, мешањем 

истих раствора различитих концентрација 

и мешањем раствора киселина и база 

- одреди рН раствора код слабих киселина 

 

- праћење остварености 

исхода 

- усмена провера знања 

- тест знања 
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и база 

- предвиди својства раствора на основу 

хидролизе соли односно дисоцијације 

соли 

- израчунава рН раствора пуфера 

 

8. Угљоводоници - 

задаци 

5 - Примена знања о 

основним реакцијама 

угљоводоника 

- израчуна приносе код реакција добијања 

метана, етена, етина и бензена 

- пронађе број изомера код угљоводоника 

узимајући у обзир све врсте изомерије 

- примени стехиометријска израчунавања 

на примерима реакција угљоводоника 

(сагоревање, супституција и адиција) 

- предвиди једињења која граде ацетилиде 

 

- праћење остварености 

исхода 

- усмена провера знања 

- тест знања 

 

9. Алкил-халогениди, 

алкохоли, феноли 

и етри - задаци 

5 - Примена знања о 

алкил-халогенидима, 

алкохолима, фенолима 

и етрима 

- израчуна принос у реакцијама код којих 

је алкил-халогенид полазно једињење при 

добијању других једињења (алкана, 

алкена, алкина, увођењу бочног низа у 

бензенов прстен, добијању етара) 

- код реакција алкохола и фенола примени 

стехиометријска израчунавања (са 

металима, дехидратације и оксидацоије 

алкохола, супституције и неутрализације 

фенола) 

- пронађе број изомера алкохола, фенола 

и етара узимајући у обзир све врсте 

изомерије 

 

- праћење остварености 

исхода 

- усмена провера знања 

- тест знања 

 

10. Алдехиди и кетони 

- задаци 

5 - Примена знања о 

алдехидима и 

кетонима 

- примени стехиометријска израчунавања 

на реакције алдехида и кетона 

(оксидације, редукције, адиције, реакције 

са алкохолима, полимеризације, 

кондензације, са Грињаровим реагенсом, 

редукције Толенсовог и Фелинговог 

раствора) 

 

- праћење остварености 

исхода 

- усмена провера знања 

- тест знања 
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- пронађе број изомера лдехида, кетона и 

незасићених алкохола узимајући у обзир 

све врсте изомерије 

11. Органске киселине 

и деривати 

органских 

киселина - задаци 

8 - Примена знања о 

органским киселинама 

и њиховим дериватима 

- примени стехиометријска израчунавања 

на реакције киселина са металима, базама, 

реакције декарбоксилације, реакције 

дезаминације аминокиселина 

- напише производе реакције хидролизе, 

амонолизе и алкохолизе различитих 

деривата органских киселина 

 

- праћење остварености 

исхода 

- усмена провера знања 

- тест знања 

 

12. Органска 

једињења са 

сумпором и азотом 

- задаци 

4 - Примена знања о 

органском сумпорним 

и органским азотним 

једињењима 

- примени стехиометријска израчунавања 

на рекцијама добијања и реакцијама тиола 

и амина 

 

- праћење остварености 

исхода 

- усмена провера знања 

- тест знања 

13. Хетероциклична 

једињења - задаци 

3 - Примена стечених 

знања о 

хетероцикличним 

једињењима 

- израчуна масени удео појединих 

елемената у хетероцикличном једињењу 

- предвиди понашање појединих 

хетероцикличних једињења у реакцији са 

базама и киселинама 

 

- праћење остварености 

исхода 

- усмена провера знања 

- тест знања 

Кључни појмови садржаја: 

Хемијски закони, гасни закони, масени удео, масени однос, стехиометријска израчунавања, оксидо-редукција, електролиза, термохемија, 

брзина хмијске реакције, хемијска равнотежа, процентна концентрација, количинска концентрација, масена концентрација, колигативна 

својства раствора, рН, принос реакције, изомерија, угљоводоници, алкил-халогениди, алкохоли, феноли, етри, алдехиди, кетони, органске 

киселине, деривати органских киселина, амини, тиоли, хетероциклична једињења; 

Корелација са другим предметима: 

- Хемија  

- Аналитичка хемија 

- Биохемија 

- Математика 

- Физичка хемија 
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Образовни профил: Прехрамбени техничар 

Назив предмета: Неорганска хемија 

Разред: Други, трећи 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“,  бр.6/2012 ) 

 Теоријска 

настава: 

Вежбе: Настава у блоку: Практична 

настава: 

Укупно: 

Годишњи фонд часова: 70    70 

Недељни фонд часова: 2    

Општи циљеви и задаци: 

- Развој система хемијског знања као подршке за даље професионално образовање на универзитетском нивоу; 

- Развој хемијске научне писмености и способности комуникације у хемији; 

- Развој одговорности,систематичности, прецизности и позитивног става према учењу; 

- Разумевање корисности од хемијске производње  у савременом друштву; 

- Разумевање природних појава и процеса и хемијског приступа у њиховом изучавању; 

- Разумевање односа између структуре супстанци, њихових својстава као и могућности њихове примене; 

- Развој одговорног става према коришћењу супстанци у свакодневном животу; 

- Развој осетљивости за проблеме и способности решавања проблема, логичког и критичког мишљења; 

- Развој свести о повезаности хемије у систему природних наука са техничко- технолошким, социо-економским и друштвеним наукама; 

- Развој свести о сопственом знању и потреби за перманентним хемијским образовањем. 

 

 

Ред.број 

 

Назив 

 модула 

 

 

Бр.часова 

 

Специфични циљеви и 

задаци 

(циљеви модула) 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да: 

НАЧИН ПРОВЕРЕ 

ОСТВАРЕНОСТИ 
образовних стандарда, 

исхода, циљева учења 
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1. 1.група елемената 

ПСЕ 

 
        10 

Проширење знања о 

елементима 1. групе 

ПСЕ и њиховим 

једињењима 

-Наведе и објасни својства 

елемената прве групе 

- објасни зависност својстава 

елемената од њихове 

електронске конфигурације 

-Објасни својства и изотопе 

водоника 

-објасни улогу воде у 

природи њене аномалије као 

последицу водоничне везе 

-наведе и објасни 

карактеристична једињења 

натријума калијума, њихова 

својства и употребу 

-Објасни настанак 

супероксида 

- израчуна масени удео 

елемената у једињењу, масени 

удео супстанце у раствору( % 

састав раствора), количинску и 

масену конц., рН раствора 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење  остварености 

исхода  методом разговора и 

тестовима знања 

2. 2.група елемената 

ПСЕ 

 

     10 

Проширење знања о 

елементима 2. групе 

ПСЕ и њиховим 

једињењима 

-Наведе и објасни својства 

елемената друге групе 

- објасни зависност својстава 

елемената од њихове 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење  остварености 

исхода  методом разговора и 

тестовима знања 
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електронске конфигурације 

-Објасни понашање 

берилијума 

-наведе и објасни 

карактеристична једињења 

магнезијума и калцијума, 

њихова својства и употребу 

- израчуна масени удео 

елемената у једињењу, 

масени удео супстанце у 

раствору( % састав раствора), 

количинску и масену конц., 

рН раствора 

 

3. 13. и 14..група 

елемената ПСЕ 

 

    10 

 

  -  Проширење знања о 

елементима 13. групе 

ПСЕ и њиховим 

једињењима 

   -  Проширење знања о 

елементима 14. групе 

ПСЕ и њиховим 

једињењима 

-Наведе и објасни својства 

елемената 13. групе 

- објасни зависност својстава 

елемената од њихове 

електронске конфигурације 

-наведе и објасни својства 

алуминијума и његових  

једињења  

-Наведе и објасни својствас 

елемената 14. групе 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење  остварености 

исхода  методом разговора и 

тестовима знања 
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-Наведе и објасни понашање 

оксида угљеника  и 

карбонатне киселине 

- Наведеи објасни понашање 

и употребуоксида силицијума 

и натријум-силиката  

- израчуна масени удео 

елемената у једињењу, 

масени удео супстанце у 

раствору( % састав раствора), 

количинску и масену конц., 

рН раствора 

4. 15.група елемената 

ПСЕ 

 

  14 

Проширење знања о 

елементима 15. групе 

ПСЕ и њиховим 

једињењима 

-Наведе и објасни својства 

елемената 15. групе 

- објасни зависност 

својстава елемената од 

њихове електронске 

конфигурације 

-наведе и објасни својств и 

употребу азота и његових  

једињења 

-Наведе и објасни 

својствас и употребу 

фосфора и његових 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење  остварености исхода  

методом разговора и тестовима 

знања 
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једињења 

- Наведе и објасни 

понашање хибрида ових 

елемената 

- израчуна масени удео 

елемената у једињењу, 

масени удео супстанце у 

раствору( % састав 

раствора), количинску и 

масену конц., рН раствора 

 

5. 16.група елемената 

ПСЕ 

 

  8 

Проширење знања о 

елементима 16. групе 

ПСЕ и њиховим 

једињењима 

-Наведе и објасни својства 

елемената 16. групе 

- објасни зависност 

својстава елемената од 

њихове електронске 

конфигурације 

-наведе и објасни својства 

кисеоника и његових  

једињења 

(пероксиди,оксиди,суперок

сиди) 

-Наведе и објасни својства 

и употребу сумпора и 

његових једињења 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење  остварености исхода  

методом разговора и тестовима 

знања 
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- израчуна масени удео 

елемената у једињењу, 

масени удео супстанце у 

раствору( % 

саставраствора), 

количинску и масену 

конц., рН раствора 

 

6.  

  17. и 18.група 

елемената ПСЕ 

 

 

     8 

- Проширење знања о 

елементима 17. 

групе ПСЕ и 

њиховим 

једињењима 

- Проширење знања о 

елементима 18. 

групе ПСЕ и 

њиховим 

једињењима 

 

-Наведе и објасни својства 

елемената 17. групе 

- објасни зависност 

својстава елемената од 

њихове електронске 

конфигурац) 

-Наведе и објасни својства 

и употребу халогених 

елемената и његових 

једињења(хлориди, оксиди, 

киселина и соли) 

- израчуна масени удео 

елемената у једињењу, 

масени удео супстанце у 

раствору( % састав 

раствора), количинску и 

масену конц., рН раствора 

- Навести опште 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење  остварености исхода  

методом разговора и тестовима 

знања 
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карактеристике елемената 

18.групеПСЕ 

 

7.  

Прелазни елементи 

 

       10 

Стицање знања о 

прелазним елементима и 

њиховим једињењима 

- Наведе и објасни општа 

својства прелазних 

елемената 

- Наведе и објасни  својства 

и употребу хрома, 

мангана,кобалта, гвожђа , 

бакра, цинка, сребра, живе 

и њихових једињења 

- израчуна масени удео 

елемената у једињењу, 

масени удео супстанце у 

раствору( % састав 

раствора), количинску и 

масену конц., рН раствора 

 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење  остварености исхода  

методом разговора и тестовима 

знања 

Кључни појмови садржаја: 

Елементи 1.,2., 13., 14., 15., 16., 17., 18., групе ПСЕ и прелазни елементи, својства, употреба 

Корелација са другим предметима: 

- Хемија  

- Исхрана људи  

- Технологија воде  

- Контрола квалитета у прехрамбеној индустрији   

- Кварење и конзервисање  

- Изабрани модули прехрамбене технологије  
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Реализација комбинованог модела наставе  

- Начин реализације у нашој школи и проблеми са којима се суочавамо - 

 На основу мишљења већине анкетираних родитеља и препоруке Министарства просвете у Средњој пољопривредној 

школи са домом ученика – Шабац је комбинован модел наставе. Одељења са више од 15 ученика се деле на две групе. Током 

једне недеље професори са једном групом раде у учионици , а са другом онлајн. Групе се ротирају сваке седмице. Онлајн 

настава се одвија преко гугл учионица. Часови су скраћени на 30 минута.  Свака учионица садржи довољан број клупа да 

ученицима обезбеди потребну дистанцу у тренутним условима. Сви ученици, професори и запослени у школи поштују 

превентивну меру ношења маски у затвореном простору током часа и на одмору.  Потешкоће се јављају код ученика који 

немају развијене комуникацијске вештине. Онлајн наставу професори су спремно дочекали, јер су током августа прошли 

обуку. Одељењске старешине су прикупиле мејл адресе и проследиле предметним професорима. Професори су у обавези да 

ученицима шаљу потребан материјал за рад те недеље. Одељењске старешине и професори информатике су своје часове 

искористили да ученицима објасне коришћење гугл учионице. Вежбе се на исти начин одвијају у школској лабораторији где 

је такође обезбеђена дистанца током рада. 

 Практична настава у Средњој пољопривредној школи са домом ученика – Шабац је обавезна.  Она се одвија на 

школској економији, у школској пекари, школској млекари и у кланицама „Мачванка“ и „Славија“. Сви ученици било да 

прате наставу у школи или онлајн морају да присуствују практичној настави, сем евентуално ученика који су смештени у 

дому, јер је могућ попуњен капацитет броја ученика у дому до 50%. Ученици су такође подељени на групе, а предметни 

професори и запослени на економији и у кланицама учествују у подели посла како би се обезбедио безбедан рад у тренутним 

епидемиолошким условима.  

 


